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NYILATKOZAT 

 

A "VÍZIÓBÓL KÉSZ ÉPÜLET" VERSENYENRÉSZTVEVŐ NYILATKOZATA 
 

A ROCKWOOL Hungary Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.) által szervezett 
"VÍZIÓBÓL KÉSZ ÉPÜLET" elnevezésű, építészek számára kiírt versenyen való 
részvételemmel kapcsolatosan megadom a következő személyes adataimat a verseny 
szervezése és lebonyolítása érdekében: 

 

 

Vezetéknév:…………..………………………………………….………….………….………….……………. 

Keresztnév: …………………………………..……..…………..…..……..…………………………………… 

Telefonszám: …..…………….………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ……………………………………………………….…..……..…………..…..……..…………… 

Tervezőiroda :…..………….…………………………………..…..……..…………..…..……..…………… 

Iroda címe: …….……….…………………………………………..……..…………..…..……..……………. 

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 
 

1. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az alábbi – általam rendelkezésre bocsátott - 
személyes  adataimat: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, a ROCKWOOL Hungary Kft. 
(székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.), a továbbiakban: ROCKWOOL, az általa szervezett, 
építészek számára kiírt versenyen való részvételemmel kapcsolatosan marketingtevékenysége 
céljából kezelje, ideértve, hogy ajánlatok küldése céljából profilozással meghatározza a 
preferenciákat, és követelményeket, a ROCKWOOL által kínált termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó igényeket. 

 
 IGEN NEM 

 
2. Elfogadom, hogy a ROCKWOOL-tól kereskedelmi információkat kapjak elektronikus úton (e-mail, 
MMS / SMS üzenetek formájában), az általam megadott e-mail címre, vagy telefonszámra, az Európai 
Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  
alapján, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal történik.  

 
 IGEN NEM 

 
3. Megerősítem, hogy megismertem az Európai Parlament és Tanács (EU) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseit  
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4. Hozzájárulok a verseny során benyújtott pályázat - a versenyhez kapcsolódó kommunikációs 
célokra (pl. közzététel a verseny honlapján) való - közzétételéhez, a pályázat megjelenítéséhez a 
szerző nevének és az épület nevének feltüntetésével. Hozzájárulásom annak visszavonásáig, de 
legfeljebb 5 évig hatályos. 

 

 -  a Verseny Galériában és a szavazási alkalmazásokban,  

 - nyomtatott anyagokban, mint pl. szórólapok, katalógusok, sajtóközlemények az építészek 
számára - például a verseny eredményeiről szóló beszámolókban; valamint  

 a ROCKWOOL Hungary Kft. információs és marketingtevékenységei céljából kibocsátandó 
sajtóközleményeben, szórólapokon és céges katalógusokon, honlapokon stb. 

 

 
5. A pályázatot benyújtó személyként kijelentem, hogy: 

 

- a pályázat szerzője/társszerzője * vagyok 

- a tervezőiroda, ahol dolgozom, és ahol a – versenyre benyújtott - pályázat tárgya szerinti épület 

megtervezésre került, beleegyezik a pályázat benyújtásához (építész vagy építészek egy csoportja 

neve alatt).  

- a pályázat nem sérti harmadik fél személyes vagy bármely jogát, valamint nem ütközik jogszabályba. 

- A versenyre benyújtott pályázat tárgya szerinti épülettel kapcsolatos valamennyi szerzői joggal 
kizárólagosan rendelkezem / rendelkezünk. 

Rendelkezem / rendelkezünk annak a jogi vagy természetes személynek a hozzájárulásával, aki az 

adott munka szerzői jogával rendelkezik (tervező stúdió, beruházó, akinek megrendelésére a projekt 

készült).  

*a megfelelőt kérjük bejelölni 

 
 

Kelt: ………...………….…………….…………………  ……………………………………………………………………. 

A nyilatkozattevő olvasható aláírása 
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében, az iránayadó jogszabály: az Európai 
Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - „GDPR”. A fentiek alapján 
tájékoztatjuk, hogy:  
 
A személyes adatok adatkezelője 

Személyes adatainak adatkezelője a ROCKWOOL Hungary Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.) és a 

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., (székhelye: Cigacice, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Lengyelország 
  

A személyes adatok adatkezelője kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt, aki ellenőrzi a személyes adatok 
kezelésének helyességét, és akivel a következő e-mail címen keresztül lehet kapcsolatba lépni: 
ldpo@rockwool.com. 
 
Az adatkezelés célja és alapjai 
Az adatkezelő a személyes adatokat kezeli: 

 a verseny megszervezése és lebonyolítása céljából - (Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkének 

(1) bekezdése a) pontja alapján 

 annak érdekében, hogy Önnek küldhessen kereskedelmi és marketing tájékoztatást (pl. aktuális 
promóciókról eseményekről)  

 a ROCKWOOL promóciói céljából bemutatjuk a marketingajánlatainkat és kereskedelmi információkat 

küldünk a verseny zárása után is, ha hozzájárulását adta a személyes adatai feldolgozásához, akkor az 

önkéntes hozzájárulást is jelent a személyes adatai feldolgozásához az Általános Adatvédelmi Rendelet 

(GDPR) 6 cikke 1 bekezdés a) pont értelmében 

 

Adatok átvevői 
A kezelt személyes adatok átadhatóak a ROCKWOOL csoporthoz tartozó, a különböző országokban működő 
alanyoknak, akik részére az adatok kezelésre kerültek, feltéve, hogy a személyes adatok átadását a törvény nem 
korlátozza. 
Alvállalkozóink (adatfeldolgozók) is hozzáférhetnek az adatokhoz, pl. könyvelő cég, jogi és informatikai cégek, 
amelyek kiszolgálják rendszerprogramunkat. 
 
Adatkezelés időtartama 
Az adatok a fent említett célok eléréséhez feltétlenül szükséges időtartamig kerülnek tárolásra, és addig, amíg a 
követelések el nem évülnek, vagy addig, amíg a jogszabályi rendelkezésekből származó, az adatok tárolására 
vonatkozó kötelezettség le nem jár. 
Adatkezelő leállítja a profilozás és az elemzés céljából a személyes adatai feldolgozását abban az esetben, ha Ön 
kifogással élt az adatai ilyen célú felhasználásával szemben. Akkor a feldolgozás a szerződés rendelkezéseinek 
végrehajtására és megalapozott törvényes célok elérésére korlátozódik.  

 
Információ a követelményről / önkéntes adatmegadásról 
A személyes adatok megadása önkéntes, de előfeltétele a versenyen való részvételnek. 
Azon személyes adatok tekintetében, amelyeknél az adatok kezelése hozzájáruláson alapul, ezért ezen adatok 
kezeléséhez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem 
befolyásolja azon adatkezelések jogszerűségét, amelyeket a hozzájárulásának visszavonása előtt végeztek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ldpo@rockwool.com.
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Az érintett személyek jogai 
 
Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van 
ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján 
törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint 
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az 
adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a 
felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására 
irányuló igényét e-mailben az ldpo@rockwool.com címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az 
adatkezelőtől. 
 
Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, 
valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 
– az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható 


