
a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”) az általa kiírt Gárdos István 
tanulmányíró versenyre („Pályázat”) pályaművet benyújtó személyek („Pályázó(k)”) 
személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védel-
méről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések 
alapján az alábbiak szerint kezeli: 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
Adatkezelő neve:  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda  
Székhely:  1056 Budapest, Váci utca 81. 
Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 377 
Telefonszám:  +36 1 327 7560 
E-mail cím: postmaster@gmtlegal.hu 
Honlap:   www.gmtlegal.hu 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

2.1. Kapcsolattartatás a Pályázókkal, a Pályázat feltételeinek való megfelelés ellenőr-
zése, a beérkezett pályaművek kezelése, elbírálása.

2.2. A díjazott Pályázók díjazásával, ezen díjazás elszámolásával, nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok ellátása.

2.3. A díjazott Pályázók

a). nevének, státuszának, fényképének és a pályaműve címének közzététele 
az Ügyvédi Iroda honlapján, valamint a közösségi média Ügyvédi Iroda által 
igénybe vett megjelenési felületein (pl. Linkedin), és

b). pályaművének az Ügyvédi Iroda honlapján 

 való elérhetővé tétele céljából történő átadása.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. A 2.1. pontban meghatározott adatkezelési cél esetén a Pályázók neve, a pályá-
zati feltételeknek való megfelelést alátámasztó információk [egyetem neve, évfo-
lyam, doktori iskola megnevezése és ezen adatokat igazoló dokumentumok (hall-
gatói-, doktori képzésben való részvételt igazoló okirat, jogi diploma) másolata], a 
pályaművek, a Pályázók elektronikus (email) levelezési címe, valamint a Pályázók 
által megadott további adatok.

3.2. A 2.2. pontban meghatározott adatkezelési cél esetén a díjazott Pályázók neve, 
anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ-száma, lakcíme, bank-
számlaszáma, a számlavezető bankjuk neve, a pályaművek díjazásával kapcsolatos 
további adatok.

3.3. A 2.3. pontban foglalt adatkezelési célok esetén:

a). a 2.3. pont a) alpont esetén a díjazott Pályázók neve, státusza, fényképe és a 
pályaművek címe,

b). a 2.3. pont b) alpont esetén a pályaművek. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. A 2.1. pontban meghatározott adatkezelési cél esetén az adatkezelés a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó hozzájárulásán alapul.

4.2. A 2.2. pontban meghatározott adatkezelési cél esetén:

a). a Pályázók díjazásával kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontján alapul, tekintettel arra, hogy az olyan, az Ügyvédi Iroda és a Pályázó között 
létrejövő kötelem teljesítéséhez szükséges, amelyben a Pályázó az egyik fél,

b). a díjazás és az azzal kapcsolatos közterhek elszámolása és nyilvántartása a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, tekintettel a Számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (1) bekezdésére, illetve egyéb jogszabályi kötelezettségen 
alapuló adatkezelés esetén az azt elrendelő jogszabályi rendelkezésre.

4.3. A 2.3. pontban meghatározott adatkezelési cél esetében az adatkezelés a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a díjazott Pályázó hozzájárulásán alapul.

A Pályázó jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzá-
járulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 
A kezelt személyes adatokat a Pályázók bocsátják az Ügyvédi Iroda rendelkezésére. 
Az Ügyvédi Iroda a Pályázat kapcsán nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket 
nem a Pályázóktól gyűjt, kivéve a pályaművek értékelésével, elbírálásával kapcsolatos 
személyes adatokat, amely személyes adatokat a pályaműveket értékelő személyek 
bocsátanak az Ügyvédi Iroda rendelkezésére. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI  
Az Ügyvédi Iroda a pályaműveket az azokat elbíráló személyek részére adja át, illetve a 
3.3 pontban megjelölt adatokat az ott megjelöltek szerint, a 2.3. pontban meghatározott 
célokkal összhangban, a honlapján közzéteszi, illetve elérhetővé teszi, a közösségi média 
Ügyvédi Iroda által igénybe vett megjelenési felületein (pl. Linkedin) közzéteszi. 

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE  
A Pályázók személyes adatait az Ügyvédi Iroda az alábbi ideig kezeli:

a). a 2.1. pont esetén a Pályázat eredményhirdetését követő 30 napig, 

b). a 2.2. pont esetén:

aa). a 4.2. a) pont szerinti esetben a pályázati díj kifizetéséig,

ab). a 4.2. b) pont szerinti esetben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 
§ (1) bekezdése alapján 8 évig, illetve az egyéb jogszabályi kötelezettségen 
alapuló adatkezelés esetén az adott, vagy más irányadó jogszabály által 
előírt időtartamig,

c). a 2.3 pont esetén a Pályázat lezárását követő 5 évig. 

8. A SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSÁNAK OPCIONALITÁSA 
A Pályázó fényképe kivételével a Pályázatban meghatározott személyes adatok 
megadása a Pályázaton való részvétel feltétele, ezért, amennyiben a Pályázó nem adja 
meg a Pályázatban való részvételhez szükséges személyes adatokat, vagy nem járul 
hozzá azok kezeléséhez, vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, akkor az azt 
eredményezi, hogy a Pályázó pályaműve nem vehet részt a Pályázaton, vagy a díjazás 
nem kerülhet kifizetésre a részére.  

9. A PÁLYÁZÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
A Pályázó a GDPR 15-22. cikkei szerint kérelmezheti az Ügyvédi Irodától a rá vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az 
adathordozhatósághoz való jogával. 
 
A Pályázó az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit az Ügyvédi Iroda fenti 
1. pontban megjelölt elérhetőségeire való megküldésével, vagy ott előadva teheti meg.  
 
Az Ügyvédi Iroda a Pályázó érintetti joggyakorlását díjmentesen biztosítja. Ha a Pályázó 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 
az Ügyvédi Iroda – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a 
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – (i) észszerű összegű díjat 
számíthat fel, vagy (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
Amennyiben az Ügyvédi Irodának megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatbiztonsági követelmények teljesülése 
és a Pályázók jogainak védelme érdekében további, az érintett azonosításához szükséges 
információk nyújtását kérheti. 

9.1. Határidő 
Az Ügyvédi Iroda a Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló 
kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, illetve 
ezen időn belül válaszol arra akkor is, ha azt nem teljesíti. A kérelem beérkezésének 
napja a határidőbe nem számít bele.  
 
Az Ügyvédi Iroda szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a 
kérelmek számát, ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A határidő 
meghosszabbításáról az Ügyvédi Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtó Pályázót.  
 
Az Ügyvédi Iroda a kérelmet benyújtó Pályázót az általa megadott elérhetőségen 
értesíti. 

9.2. A hozzáféréshez való jog  
A Pályázó jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodától tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folya-
matban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: 

a). az Ügyvédi Iroda

• milyen személyes adatait,

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt, 

• mennyi ideig kezeli, 

b). az Ügyvédi Iroda kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 
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c). milyen forrásból származnak a személyes adatai, továbbá, 

d). az Ügyvédi Iroda alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ha igen, annak logi-
káját, ideértve a profilalkotást is. 

 
Az Ügyvédi Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Pályázó 
erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a Pályázó rendelkezésére, 
ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

9.3. A helyesbítéshez való jog 
A Pályázó kérheti, hogy az Ügyvédi Iroda módosítsa az általa kezelt pontatlan 
személyes adatát.  

9.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  
A Pályázó kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Ügyvédi Iroda korlátozza (az 
adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkü-
lönített kezelés biztosításával), amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát 
(ebben az esetben az Ügyvédi Iroda arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, 
amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és az 
érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védel-
méhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

9.5. A tiltakozáshoz való jog  
A Pályázó tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Ügyvédi Iroda a 
személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben 
nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Ügyvédi Irodának kell igazolnia, hogy 
a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcso-
lódnak.  

9.6. A törléshez való jog  
Az Ügyvédi Iroda a GDPR 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben a Pályázó 
kérésére késedelem nélkül törli a személyes adatait. Ha a Pályázó az Ügyvédi Iroda által 
nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Ügyvédi Iroda megtesz 
minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa a Pályázó 
adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy a Pályázó az adatai törlését kérte. 

9.7. Az adathordozhatósághoz való jog  
A Pályázó kérésére az Ügyvédi Iroda a Pályázóra vonatkozó, és korábban általa az 
Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben hasz-
nált, géppel olvasható formátumban kiadja a Pályázó részére, melyet a Pályázó jogosult 
egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve az Ügyvédi Iroda a Pályázó kérésére, ha 
az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül 
továbbítja. 

10. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG  
Ha az Pályázó úgy ítéli meg, hogy az Ügyvédi Iroda a személyes adatainak kezelése 
során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat 
be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@
naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében 
bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben a Pályázó 
szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 
(ideiglenes lakcím), illetve az Ügyvédi Iroda székhelye szerint illetékes törvényszéknél 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az 
Ügyvédi Iroda székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékes-
séggel. 
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Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”) által kiírt Gárdos István tanulmányíró versenyre („Pályázat”) 
pályaművet benyújtó személyekre vonatkozóan:

Alulírott,

Név:  

E-mail cím: 
(a továbbiakban: Pályázó)

 
az Ügyvédi Iroda (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.), mint adatkezelő által részemre átadott, illetve általam megismert Adatkezelési 
Tájékoztatóban („Tájékoztató”) megadott előzetes tájékoztatása alapján, a Tájékoztatóban megjelölt, vagy egyébként általam megadott 
személyes adataimra („Személyes Adataim”) vonatkozóan az alábbi önkéntes, tájékozott és kifejezett nyilatkozatot teszem:

A. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda Személyes Adataimat a kapcsolattartatás, a pályázati feltételeknek való megfelelés elle-
nőrzése, és a beérkezett pályaművek kezelése, elbírálása céljából kezelje és továbbítsa az elbírálók felé.
  Igen, hozzájárulok.
 
B. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályaművem díjazásban részesítése esetén az Ügyvédi Iroda

a). a nevemet státuszomat, pályaművem címét közzétegye, továbbá a Pályázatomat elérhetővé tegye az Ügyvédi Iroda honlapján  
 Igen, hozzájárulok;

b). a nevemet, státuszomat, pályaművem címét a közösségi média Ügyvédi Iroda által igénybe vett megjelenési felületeken (pl. 
Linkedin) közzétegye 
 Igen, hozzájárulok. 

C. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályaművem díjazásban részesítése esetén az Ügyvédi Iroda a fényképemet: 
a). közzétegye az Ügyvédi Iroda honlapján 

 Igen, hozzájárulok;

b). közzétegye a közösségi média Ügyvédi Iroda által igénybe vett megjelenési felületein (pl. Lindekin)  
 Igen, hozzájárulok. 

Tudomásom van arról, hogy érintettként jogosult vagyok a fent adott hozzájárulásomat bármikor visszavonni ezirányú nyilat-
kozatomnak az Ügyvédi Iroda felé a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeire való megküldésével vagy ott előadva; a hozzájárulásom 
visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.  
 

Kelt:    , 202   .    .

Pályázó
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