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RICHTER GEDEON TALENTUM ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Richter Gedeon Talentum Alapítvány (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 

nyilvántartási szám: 01-01-0010654, a továbbiakban: „Talentum Alapítvány”) a jelen 

tájékoztatóval tájékoztatja a pályázókat az adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme 

érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a pályázók jogorvoslati 

lehetőségeikről. 

 

A jelen tájékoztatóban foglaltakra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete 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 („GDPR”) alkalmazandó. 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

 

Az adatkezelő a Talentum Alapítvány: 

Richter Gedeon Talentum Alapítvány  

székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 

nyilvántartási szám: 01-01-0010654 

adószám: 18198300-1-42 

email: rg_talentum@richter.hu 

honlap: www.richter.hu 

https://www.richter.hu/hu-HU/felelossegvallalas/alapitvanyok/Pages/Richter-Gedeon-

Talentum-Alapitvany.aspx 

 

2. Adatfeldolgozó 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során a Talentum Alapítvány a Richter Gedeon 

Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 

cégjegyzékszám:01-10-040944, adószám: 10484878-2-44) mint adatfeldolgozót veszi 

igénybe.  

Az adatfeldolgozás keretében a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 

a rendszer üzemeltetését és fejlesztését biztosítja, garantálja mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, melyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

A Talentum Alapítvány kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a 

pályázó és/vagy ajánló által benyújtott pályázat elbírálásra kerüljön és a pályázót az elért 

eredmény alapján a Talentum Alapítvány támogatásban részesítse, továbbá, hogy a 

Talentum Alapítvány és a pályázó és/vagy az ajánló közötti kommunikációt biztosítsa. Az 

adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.  

 

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor anonimizált módon. 

 

Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja alapján. 18. életévét be nem töltött pályázó esetén a pályázó személyes adatainak 

kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, amilyen mértékben a pályázó 

jognyilatkozatának érvényességéhez a pályázó felett szülői felügyeletet szülő gyakorló 

hozzájárult, illetve azt engedélyezte. 

 

Minden olyan esetben, ha a Talentum Alapítvány a szolgáltatott adatokat az eredeti céltól 

eltérő célra kívánná felhasználni, erről a pályázót és/vagy ajánlót tájékoztatja, és ehhez 

előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy 

a felhasználást megtiltsa. 

 



2 

 

 

4. A kezelt személyes adatok köre: 

 

- a pályázó és ajánló neve; 

- a pályázó lakcíme, ajánló székhelye; 

- a pályázó születési helye és ideje; 

- pályázó anyja neve; 

- pályázó és ajánló e-mail címe; 

- pályázó és ajánló telefonszáma; 

- ajánló munkahelye és munkaköre; 

- pályázó adószáma; 

- pályázó előadása/posztere/kutatási témája megnevezése; 

- pályázó bankszámlaszáma. 

 

5. Az adatkezelés időtartama: 

 

A Talentum Alapítvány a személyes adatokat 8 évig kezeli (az esetleges polgári jogi 

igények érvényesítése érdekében) díjat elnyerő pályázatok esetén. 

 

A nem nyertes pályázatok (beleértve a pályázó személyes adatait) a pályázati elbírálási 

időszak végén törlésre kerülnek. 

 

 

6. Adatkezelés módja, adatokhoz való hozzáférés 

 

A Talentum Alapítvány a személyes adatok papíralapon, valamint elektronikus úton kezeli.  

 

A pályázó és/vagy ajánló által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai 

működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és 

adatfeldolgozó illetékes munkatársai férhetnek hozzá.  

 

Személyes adatokat harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra.  

 

7. Adatbiztonsági intézkedések 

 

A Talentum Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése 

biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett 

legyen. A Talentum Alapítvány által választott informatikai, műszaki rendszerek 

alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének 

megfelelő védelemre. 

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

8.1. Az érintett hozzáférési joga: 

Ön bármikor jogosult az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérni a Talentum 

Alapítványtól személyes adatainak kezeléséről. 

8.2. Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Talentum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.3. Törléshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Talentum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül 

törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Talentum Alapítvány pedig köteles 

arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 

törölje. 
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8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Talentum Alapítvány korlátozza az adatkezelést. 

Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatát a Talentum Alapítvány zárolja. A 

korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

korlátozását. 

8.5. Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek 

a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az erre vonatkozó feltételek 

teljesülnek. 

8.6. Tiltakozáshoz való jog 

Ön írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Talentum Alapítvány a személyes 

adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. A Talentum Alapítvány a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított, legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak 

megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja. 

 

Fenti jogait Ön a Talentum Alapítvány 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. szám alatti 

székhelyére címzett postai levél vagy a rg_talentum@richter.hu címre küldött email 

útján gyakorolhatja. 

 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegyen fel a 

kapcsolatot a Talentum Alapítvánnyal az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, 

a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Ez a Talentum Alapítvány 

által tett javaslat, amellyel Ön nem köteles élni. Amennyiben az incidens nem kerül 

rendezésre békés úton a Talentum Alapítvány és Ön között, vagy nem kívánja ezt a módot 

igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak: 

 

9.1. Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH): 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: +36(1)391 1400 

fax: +36(1)391 1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: http://www.naih.hu 

 

9.2. Ön jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Talentum 

Alapítvány ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön 

választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

A Talentum Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót 

megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha pályázat módosul, vagy ha 

jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes 

adatok céltól eltérő kezelését. Ilyen esetben a Talentum Alapítvány 8 nappal korábban 

tájékoztatást nyújt az érintetteknek. 
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