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„Janikovszky meseíró pályázat” 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
1. Az adatkezelő 
 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  
székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 
képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató  
telefon: +36 1 411 5000  
honlap: http://www.fszek.hu 
e-mail: adatvedelem@fszek.hu 
(a továbbiakban: a „Könyvtár”) 
 
2. Az adatkezelés 
 
A megadott adatokat a következők szerint kezeljük: 

Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési idő 
Résztvevők beazonosítása  Név A nyeremény kézbesítését követő első 

munkanapig.   
Korosztály beazonosítása Életkor 

Kapcsolattartás, a pályázattal 
kapcsolatos hírek közlése 

E-mailcím 

A nyeremény postai kézbesítése  Lakcím Kézbesítésig 

Statisztika készítése a további 
pályázatok hatékony 
megszervezése érdekében 

Iskola megnevezése és címe A nyeremény kézbesítését követő első 
munkanapig névhez kötötten, a díjátadót 
követően mint statisztikai adat 
anonimizáltan (név nélkül) kezeljük 
tovább.  

 
Az adatkezelés jogalapja: A Könyvtár az adatkezelést a könyvtári tevékenysége körében a közfeladata ellátása 
érdekében végzi (GDPR1 6. cikk (1) bek. e) pont) figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§ (1) bek. i.) pontjára. Az adatkezelés ellen az 
adatvedelem@fszek.hu e-mailcímre írt e-mail útján lehet tiltakozni. 
 
Az adatok forrása: A pályázatot tanár, tanító, szülő, vagy a pályázó személyesen is beküldheti.  
 
A nyertesek nevét közzétesszük az alábbi felületeken: 
- www.fszek.hu honlapon; 
- A Könyvtár facebook hivatalos oldalán; 
- A Könyvtár hírlevelében; 
- Továbbítjuk az MTI felé a sajtóban történő megosztás érdekében. 
 
3. Jogok és jogorvoslatok 
 
Az adatkezelés kapcsán az érintett kérhet tájékoztatást (hozzáférés, másolat), helyesbítést, kérheti az adatkezelés 
korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelése ellen az adatvdelem@fszek.hu e-mailcímen.  
 

                                                 
1 Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 
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A Könyvtárral szemben a nem megfelelő adatkezelés miatt a felügyeleti hatósághoz (NAIH2) panasz nyújtható be, 
vagy bírósághoz is lehet fordulni.  
 
A jogok és jogorvoslatok kapcsán bővebb tájékoztatás a következő linken található: 
http://www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem/?article_hid=40229 
 
 
Gyermekeknek szóló adatkezelési tájékoztató (a tájékoztató rövid összefoglalása):  
 
Ahhoz, hogy Könyvtár kiválassza a nyertest kell, hogy a meséd mellett ismerjük a neved és a korod. A továbbjutókat 
e-mailben értesítjük, ehhez a Te, a szüleid, vagy a tanárod e-mailcíme szükséges. Annak az e-mailcímére küldjük az 
értesítést, aki beküldte a mesét. A nyeremény átadása után töröljük ezeket az adatokat. 
 
A nyertes nevét kitesszük a honlapunkra, a facebook oldalunkra, a hírlevelünkbe. Emellett a sajtóban (újság, honlap) 
is megjelenik majd egészen addig, amíg nem kéred, hogy töröljük.  
 
A nyereményt postán küldjük, ehhez majd elkérjük a lakcímed, amit ezután törlünk.  
 
Az iskola neve és címe azért kell, hogy tudjuk, melyik iskolából jönnek sokan, kiknek érdemes jövőre is szólni a 
versenyről. 
 
Ezeket az adatokat a Könyvtár azért őrizheti, mert az ilyen versenyek megszervezése is a feladatai közé tartozik, de 
bármikor szólhatsz e-mailben, ha másképp gondolod. 
 
Ha kérdésed, kérésed van, vagy ki szeretnél javítani valamit, akkor írj nekünk, vagy kérd meg szüleidet, tanárodat, 
hogy írjon nekünk az adatvedelem@fszek.hu-ra. 
 
 

                                                 
2 https://www.naih.hu/ 


