Adatvédelmi Tájékoztató
A 30 év Audi Hungaria logó és egyedi pólóterv pályázat kapcsán adatkezelés történik.
Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a
továbbiakban: Audi Hungaria vagy adatkezelő) a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az
Ön személyes adatait a logópályázathoz kapcsolódóan.
Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten
fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi
Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.
1.

Általános Rendelkezések

1.1

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: Németh Nikoletta
nikoletta1.nemeth@audi.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, e-mail: adatvedelem@audi.hu
1.2

Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet), továbbá – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.

Az Audi Hungaria adatkezelésével kapcsolatos főbb információk

2.1. A pályázati felhívásban történő részvétellel, annak lebonyolításával összefüggő
adatkezelés
Az adatkezelés célja: A pályázat során beazonosítjuk az alkotót vagy alkotócsoportot,
kapcsolatba léphetünk vele, módosítási kéréseket egyeztethetünk. A nyertesek (3 fő) esetében a
díjak átutalásához egyéb adatokat kérünk be, így az adatkezelés célja a pályázati felhívásra
benyújtott pályázatok elbírálása, értékelése, a részvételi feltételek ellenőrzése, a jelentkezése
megszervezése, a pályázat teljes menetének lebonyolítása, a díjak kifizetése és kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, melyben az érintett
magánszemély az egyik fél.
A kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartási, azonosító adatok, különösen név, cím,
telefonszám, e-mail cím, valamint az első három díjazott esetén a díjazás átutalásához szükséges
adatok. Regionalitásra kérdező személyes adatok, pályázói adatlapon megadott személyes
adatok, szerzői jogi jogdíjhoz szükséges személyes adatok, pályázó által tett nyilatkozatban
megadott személyes adatok.
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Az adatkezelés időtartama: A pályázatok benyújtásától az eredményhirdetést követő egy hónapig
kezeljük az adatokat, kivétel a 3 nyertes, akinek azonosító adatait és az eseménydokumentécióhoz
szükséges személyes adatait a jubileumi év során felhasználjuk.
Amennyiben a regionalitás nem teljesül, vagy hiányosak a pályázati adatok, úgy meghozzuk a
döntést, miszerint érvénytelen a pályázat, így töröljük az adatokat.

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: A belső kommunikáció
munkatársai közül azon személyek, akik a kapcsolattartásért felelnek, valamint a két
közreműködő intézmény projekttagjai.
Személyes adatok továbbítása: A két közreműködő intézmény számára, akikkel a kiíró
megvalósítja jelen pályázatot: Győri TORULA, Széchenyi István Egyetem Design Campus, Győr.
Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is: Nem végzünk profilalkotást, illetve
nem történik automatikus döntéshozatal.

2.2. A pályázat során nyújtott díj(ak)kal összefüggő adóügyi, illetőleg compliance szempontú
adatkezelés
Az adatkezelés célja: A díjak kifizetése; adóügyi, ill. pénzügyi szempontból releváns
jogszabályoknak történő megfelelés, esetleges compliance szempontú vizsgálat lefolytatása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az adóügyi, ill. pénzügyi szempontból
releváns jogszabályoknak megfeleljen, továbbá adott esetben compliance szempontú vizsgálat
folytasson le.
A kezelt személyes adatok köre: Név, adóazonosító jel, juttatás tárgya, értéke, és nyújtásának
célja, dátuma., továbbá adott esetben compliance vizsgálattal összefüggő adatok.
Az adatkezelés időtartama: Keletkezéstől számított 15 évig őrizzük az adóügyileg releváns
dokumentumokat, egyebekben - amennyiben releváns - a compliance szabályoknak megfelelően,
a vizsgálathoz szükséges ideig.
A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: Juttató és így nyilvántartást vezető
szakterület, adóreferens. Compliance vizsgálat esetén a compliance terület illetékes kollégái. A
nyeremény átutalásához szükséges személyes adatlap feltöltését SAP-ban végző kolléga.
Személyes adatok továbbítása: Erre irányuló kérés, megkeresés (pl. adóellenőrzés) során NAVnak.
Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is: Nem történik profilalkotás, illetve
automatikus döntéshozatal.

3.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslat

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes
adatai tekintetében
a)
b)

a személyes adatokhoz hozzáférjen;
a személyes adatok helyesbítését kérje;
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a személyes adatok törlését kérje;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog;
lásd lent);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását – levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél
útján – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
c)

d)

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre
küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.
Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal
élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391
1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása
szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek
listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.
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