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Adatkezelési tájékoztató a Cetelem Zöldsuli Programra vonatkozóan 

 
A Magyar Cetelem Zrt. számára, a felelős és fenntartható fogyasztói döntések elkötelezett támogatójaként 
kiemelten fontos, hogy Téged, a jövő generációjának tagjaiként arra ösztönözzön, hogy a zöld közlekedési 
módokat válaszd. A Cetelem Zöldsuli Program keretében az Adatkezelő által kiírt pályázat célja, hogy a hazai 
általános iskolák osztályai részére nyújtott támogatás révén elősegítse a környezettudatos gondolkodásotokat. 
 
 
Jelen Adatkezelési tájékoztató a személyes adatodnak a Cetelem Zöldsuli Programmal kapcsolatos kezeléseiről 
nyújt tájékoztatást.  

1. KI AZ ADATKEZELŐ? 

 
A Cetelem Zöldsuli Programmal kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában a Magyar Cetelem Zrt. minősül 
adatkezelőnek, vagyis mi kezeljük majd a személyes adataidat. Bátran fordulhatsz hozzánk az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén: 

- postai cím: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. 

- elektronikus elérhetősége: https://www.cetelem.hu/kapcsolat 

- honlap címe: www.cetelem.hu 

- telefon: +36 (1) 458 6070  

 
A Magyar Cetelem Zrt. egyéb adatkezeléseivel kapcsolatos információkat a www.cetelem.hu/adatvedelem 
oldalon érheted el. 
 
Amennyiben további kérdésed van a személyes adataid felhasználásával kapcsolatban, kérjük, fordulj 

adatvédelmi tisztviselőnkhöz, az adatvedelmi_tisztviselo@cetelem.hu e-mail címen.  

2. MILYEN ADATOKAT ÉS HOGYAN KEZELÜNK A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELLEL 

KAPCSOLATBAN? 

 
A benyújtott a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázatotok rövid leírását (benne a pályázati videó 

publikusan elérhető linkjével) és egy képet (biciklis mez látványterve). FIGYELEM! Nem feltétele a pályázaton 

való részvételnek az, hogy Te vagy osztálytársasaid szerepeljetek a felvételen. Amennyiben mégis szeretnétek 

rajta lenni, úgy erre a mellékelt hozzájáruló nyilatkozat kitöltését követően lehetőségetek van. Ebben az esetben 

az alábbiak szerint kezelünk személyes adatokat: 

 

- kezelt adatok köre: a felvételen szereplő arcmásod és egyéb, ott látható cselekvésed, iskolád és 

osztályod neve 

 

- adatkezelés célja: a beérkezett pályázatok elbírálása 

 

- adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

- adatkezelés ideje: személyes adatodat töröljük, ha a hozzájárulásod visszavontad vagy kérted az 

arcmásod törlését, ennek hiányában pedig legfeljebb a pályázat lezárását követő 5 év elteltével  

3. MILYEN ADATOKAT ÉS HOGYAN KEZELÜNK A PÁLYÁZAT NÉPSZERŰSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN? 

 

A képeket / videókat nemcsak a pályázatok elbírálása, hanem azok, illetve a Cetelem Zöldsuli Program 

népszerűsítése céljából is kezelni szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázatokkal kapcsolatban 

benyújtott képfelvételeket / videófelvételeket önállóan vagy egy montázs részeként nyilvánosságra hoznánk 

különböző internetes felületeken, például a Magyar Cetelem Bank oldalán (https://www.cetelem.hu), a Cetelem 

Zöldsuli Program oldalán (http://www.cetelemzoldsuli.hu), a Cetelem Zöldsuli Program Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/cetelemzoldsuli), a BNP Paribas Personal Finance Linkedin oldalán 

(https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-finance), valamint a saját Youtube csatornánkon 

(https://www.youtube.com/channel/UCmvLOJo8T1HVBMJ-N4s2Fpw). Az említett oldalakon történő közzétételre 

kizárólag az előzetes hozzájárulásod alapján van lehetőség, amelyet szintén a mellékelt hozzájáruló 

nyilaktozaton tudsz megadni. A pályázat népszerűsítésével kapcsolatban az alábbiak szerint kezelünk személyes 

adatokat: 

 

- kezelt adatok köre: a felvételen szereplő arcmásod és egyéb, ott látható cselekvésed 

 

- adatkezelés célja: nyertes pályázat és a Cetelem Zöldsuli Program népszerűsítése 

 

https://www.cetelem.hu/kapcsolat
http://www.cetelem.hu/
http://www.cetelem.hu/adatvedelem
mailto:adatvedelmi_tisztviselo@cetelem.hu
https://www.cetelem.hu/
http://www.cetelemzoldsuli.hu/
https://www.facebook.com/cetelemzoldsuli
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-finance
https://www.youtube.com/channel/UCmvLOJo8T1HVBMJ-N4s2Fpw
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- adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

- adatkezelés ideje: a törlési kötelezettség beállta (a hozzájárulás visszavonása vagy a törléshez való jog 

gyakorlása), legfeljebb azonban a pályázat lezárását követő 1 év 

 

A  Facebook portál adatkezeléséről a https://www.facebook.com/privacy/explanation, a Linkedin portál 

adatkezeléséről a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, a Youtube csatorna adatkezeléséről pedig a 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon találhatsz további információkat. 

 

4. KI JOGOSULT MEGISMERNI SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

 
A pályázatok elbírálásához a Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt.-t vesszük igénybe. Az ügynökség 
elérhetőségei az alábbiak:  

- postai cím: 1024 Budapest, Ady Endre u. 24. 

- elektronikus elérhetősége: info@unimedia.hu  
- honlap címe: www.unimedia.hu  

- telefon: +36 (1) 787 4408 

 
Egyebekben a kezelt személyes adataidhoz kizárólag a program lebonylításában résztvevő munkatársaink 
férhetnek hozzá. 
 
5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS  

 

Számunkra kiemelten fontos a személyes adatait kezelése. A vonatkozó biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban 

további információkat a http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/Cetelem_Zoldsuli_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf 

oldalon találhatsz. 

 

6. MILYEN JOGAID VANNAK? 
 

A jogszabályok értelmében a személyes adatait vonatkozásában a következő jogokkal élhetsz: 
 

 Hozzáférés: jogosult vagy tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adataidról, valamint a kezelt 

személyes adataidról másolatot is kaphatsz. 

 Helyesbítés: ha személyes adataid pontatlanok vagy hiányosak, akkor kérheted azok megfelelő 

módosítását. 

 Törlés: bizonyos esetekben kérheted személyes adatait törlését. Például, ha azok kezelése már nem 

szükséges, ha visszavontad hozzájárulásodat, vagy ha a személyes adataidat jogellenesen kezeltük. 

 „Elfeledtetéshez” való jog: A nyilvánosságra hozott személyes adaid törlése esetén minden észszerű 

intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk azokat, akik az adataidat esetlegesen 

étvették, erről a tényről. 

 Korlátozás: kérheted, hogy a kezelt személyes adataidat zároljuk. Ebben az esetben a személyes 

adataidat csupán elkülönítetten tároljuk, azokon más műveleteket nem végzünk. A korlátozást akkor 

kérheted, ha a személyes adataid pontosságát vitatod, vagy ha törölnünk kellene azokat, de neked 

valamilyen oknál fogva szükséged van az általunk kezelt adatokra. 

 Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulásodat bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatod. Felhívjuk a 

figyelmed, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozájárulásod alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 

A felsorolt jogaidat a fent megadott elérhetőségeink valamelyikén keresztül gyakorolhatod.  

 

Kérelmedre annak beérkezésétől számított egy hónapon belül adunk választ.  

 

A felsorolt  jogaid gyakorlását ingyenesen biztosítjuk.   

 

A jogaiddal kapcsolatban további információkat a 

http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/Cetelem_Zoldsuli_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon találhatsz. 

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Ha a megítlésed szerint nem megfelelő módon kezeltük személyes adataid, vagy a fent ismertetett jogok 

gyakorlására irányuló kérelmednek nem vagy nem a jogszabályokban foglaltak szerint tettünk eleget, panaszt 

nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A hatóság elérhetőségei az alábbiak: 

- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
- postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
- elektronikus elérhetősége: ügyfelszolgalat@naih.hu  

- honlap címe: www.naih.hu  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
mailto:info@unimedia.hu
http://www.unimedia.hu/
http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/Cetelem_Zoldsuli_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/Cetelem_Zoldsuli_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
mailto:ügyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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- telefon: +36 (1) 391 1400 

- fax: +36 (1) 391 1410 

 

A hatósági jogorvoslat mellett lehetőséged van továbbá bírósághoz fordulni a tevékenységünk miatt. A  per  

megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultálj szüleiddel, tanáraiddal. 

 

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljetek a Magyar Cetelem Zrt-nél benyújtható 

tiltakozás, panasz lehetőségével. 

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Ha többet szeretnél megtudni az adatvédelemről, internetes sütikről, kérjük, olvasd el cookie tájékoztatónkat, és 

adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatónkat a www.cetelem.hu/adatvedelem honlapon.  

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/cookie-tajekoztato.pdf
https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/adatbiztonsagi-tajekoztato.pdf
http://www.cetelem.hu/adatvedelem

