Az “Endometriózis nagykövete
2018” pályázat
LEÍRÁS
2019. március 30-án, az Endometriózis Világnaphoz kapcsolódóan az „Együtt
könnyebb” Női Egészségért Alapítvány - a hagyománynak megfelelően – újra átadja az
„Endometriózis nagykövete” díjat. A díj odaítélésével évről-évre a legnagyszerűbb
orvosokat, szakdolgozókat, intézményeket, civil szerveződéseket, önsegítő csoportokat
vagy alternatív gyógyászokat kívánja elismerni, akik az előző évben az érintettek szerint
nagyban hozzájárultak az endometriózissal küzdők gyógyításához, kezeléséhez, illetve
támogatásához, valamint 2018-as évre vonatkozóan a díj történetében először azokat az
érintetteket, akik kitartásukkal és az endometriózis nyilvános felvállalásával, az
endometriózis széles körű megismertetését támogatják. A díj elnyeréséhez pályázat
útján lehet hozzájutni. Jelöltet bárki állíthat, akinek személyes érintettsége van
endometriózisban.
AZ "ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE” DÍJ
A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE
Az év ”Endometriózis nagykövete” pályázatot azzal a céllal hívtuk életre, hogy
lehetőséget teremtsünk az országban tevékenykedő azon orvosok, szakdolgozók,
intézmények, civil szerveződések, önsegítő csoportok vagy alternatív gyógyászok
kiemelkedő munkájának, valamint érintettek - akik kitartásukkal és az endometriózis
nyilvános felvállalásával, az endometriózis széles körű megismertetését támogatják elismerésére és társadalmi nyilvánosság előtti bemutatására, akik az előző évben az
érintettek szerint nagyban hozzájárultak az endometriózissal küzdők gyógyításához,
kezeléséhez, illetve támogatásához.
PÁLYÁZATI SZAKASZOK, HATÁRIDŐK
Pályázat meghirdetése, pályázati időszak kezdete: 2019. február 15.
Jelöltállítási időszak/Közönség jelölés: 2019. február 15 – március 8. éjfélig
Közönségszavazás: 2019. március 14-28.
Ünnepélyes díjátadó időpontja: 2019. március 30. az Endometriózis Világnapon

MILYEN PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁKBAN INDÍTHATÓ JELÖLÉS?
A pályázaton egyéni és szervezeti kategóriában lehet jelölteket állítani.
KIK JELÖLHETNEK A PÁLYÁZATON?
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Jelöltet bárki állíthat, akinek személyes érintettsége van endometriózisban. A
pályázatban kérjük megjelölni az érintettséget.
A PÁLYÁZAT KIÍRÓI
A pályázat kiírója az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, amely szervezet
elhivatott az egészséges életmód és a nőiség támogatása irányában. Az Alapítvány
kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet az endometriózis veszélyeire és az időben
történő diagnosztizálás jelentőségére, továbbá szakértőkkel karöltve nyújtson segítséget
az endometriózissal küzdő nők számára.
KI JELÖLHET AZ „ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE” PÁLYÁZATON?
Személyt, illetve szervezetet bármely magánszemély jelölhet, aki saját kezelésének,
gyógyulásának történetét megírja és azt a meghatározott jelölési időszakon belül a 1022
Budapest, Felvinci út 25. 2/2 címre beküldi az „Együtt könnyebb” Női Egészségért
Alapítványnak címezve normál levélben. A pályázat kiírói kizárják a felelősségüket,
amennyiben rajtuk kívül álló okokból a jelölést tartalmazó levél nem érkezik meg a
címükre.

A JELÖLTÁLLÍTÁS MENETE
Az érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját gyógyulásának vagy kezelésének
történetét minimum fél, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási
időszakon belül postai úton, az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány 1022
Budapest, Felvinci út 25. 2/2 címére beküldi.
A beküldendő történettel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a jelölt emberségét,
példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető
legszebben és leghitelesebben mutassa be. Minden évben az adott év legjobb
teljesítményei versenyeznek egymással, ezért a 2019-es pályázaton csak olyan
történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely ténylegesen a 2018-as évhez
kötődik (hosszan tartó, akár éveken átnyúló kezelések esetén is van lehetőség a történet
beküldésre, ezekben az esetekben a történetnek a 2018-es évre vonatkozóan konkrét
utalást, részletet kell tartalmaznia). A pályázat a 2018-es év során megtapasztalt, az
endometriózisban érintettek által is elismert különleges emberi és szakmai
teljesítmények elismerését célozza. A jelölőknek lehetőségük van arra, hogy
ugyanabban a pályázati évben történeteikkel akár több személyt és/vagy szervezetet is
jelöljenek. Fontos azonban, hogy egy történettel csak egy személyt/szervezetet lehet
jelölni!
A
jelöltekről
szóló
történetek
a
pályázat
elektronikus
felületein
(www.noiegeszsegert.hu,
www.facebook.com/noiegeszsegert,
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag),
https://endometriozismagyarorszag.blog.hu/, kerülnek bemutatásra.
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Nem jelölhetők az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány és annak alapítói,
azok közeli hozzátartozói és az alapítványba bejelentett alkalmazottak sem.
A pályázatot a következő címre kell megküldeni: az „Együtt könnyebb” Női
Egészségért Alapítvány, cím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2.
A pályázat leadásakor a betegtörténettel együtt a következő adatokat szükséges
megküldeni:
- a jelölő pontos neve (a történetek jelölőinek nevét a vonatkozó adatkezelési szabályok
okán semmilyen formában nem hozzuk nyilvánosságra)
- a jelölő telefonos, e-mail elérhetősége és postacíme,
- a jelölt személy/szervezet pontos neve, foglalkozása/tevékenysége, titulusa,
telefonszáma, e-mail elérhetősége.
A fenti adatok hiányában a pályázat szervezői a jelölővel és a jelölttel nem tudják
felvenni a kapcsolatot, így a jelölés nem lesz érvényes!
A pályázati jelölés érvényességéhez a betegtörténettel együtt a következő
nyilatkozatokat szükséges megküldeni:
- a pályázat 2. számú melléklete szerinti aláírt jelölői nyilatkozat egy eredeti
példányban a személyes adatok (név) anonimizált és a történet felhasználásához való
kifejezett és egyértelmű hozzájárulás - a pályázat 3. számú melléklete szerint aláírt
jelölti nyilatkozat egy eredeti vagy másolati példányban (akár e-mailen szkennelt
formában
megküldve
a
papír
alapú
pályázattal
egyidejűleg:
palyazat@noiegeszsegert.hu), amellyel a jelölt kifejezetten és egyértelműen hozzájárul
a személyes adatainak a kezeléséhez, a valódi nevén történő pályázati szerepléshez A
jelölő kizárólagosan felelős azért, hogy beszerezze a jelölt személy érvényes, írásos
hozzájárulását a pályázatban való részvételhez és az adatai nyilvános közzétételéhez,
ennek hiányában a jelölés érvénytelen.
A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak. Amennyiben a
jelölő a beküldött jelölésről 48 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt
az info@noiegeszsegert.hu e-mail címen! Köszönjük!
A megadott beküldési határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között
nem tekinthetők érvényesnek!
Zsűri
1. Tóth-Berhát Katalin –2019-ben a Női Egészségért Alapítvány főállású Vodafone
angyala
2. Inzsöl Júlia - a HeyJulie blog tulajdonosa, szerkesztője
3. Pácsonyi Daniella, NLCafé főszerkesztő
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A BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE
A jelöltekről a pályázat zsűrije és a nagyközönség közösen döntenek.
A pályázatok beékezését követően a zsűri átolvassa a pályázatokat, majd a zsűritagok
felállítják saját rangsorukat, ezek összesítéséből áll össze az első 3 helyezett.
Minden egyes jelölést, elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve
értékelnek a zsűritagok, nagy hangsúlyt fektetve a történetben leírt karakter/szervezet és
a méltatás leírására. Az értékelés szempontjai között szerepel továbbá, hogy hány
betegtörténettel került a 2019-es jelöltek közé.
A nagyközönség a zsűri által felállított rangsort az internetes voksolás során saját
szavazataival tetszőlegesen befolyásolhatja: megerősítheti azt, vagy akár az
ellenkezőjére is fordíthatja.
A nagyközönség bevonásával zajló internetes közönségszavazáson kizárólag a zsűri
által döntőbe juttatott három történet vehet részt. Fontos szabály, hogy a
közönségszavazás teljes ideje alatt mindenki csak egyszer adhat le voksot.
ADATVÉDELEM
Az alapítvány a pályázat során megadott, a jelölőre és a jelöltre vonatkozó személyes
adatokat a 679/2016-os Általános Adatvédelmi Rendelet és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltak betartásával kezeli. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi
tájékoztató az 1. számú mellékletben található. KÉRJÜK, A PÁLYÁZAT LEADÁSA
ELŐTT AZT OLVASSA EL FIGYELMESEN.
SZERZŐI JOG
A pályázat beküldésével a pályázó a beküldött történet vonatkozásában felhasználási
jogot ad arra, hogy azt a www.noiegeszsegert.hu, a www.facebook.com/noiegeszsegert
,
valamint
a
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag,
https://www.instagram.com/endometriozismagyarorszag/,
https://endometriozismagyarorszag.blog.hu/,
oldalakon
közzétegye
ellenérték
szolgáltatása nélkül az „Endometriózis nagykövete” díj pályázatának időtartama alatt,
illetve a nyertes történetet a hivatkozott weboldalakon megjelenítse időbeli korlátozás
nélkül. A pályázatban található történet nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi
oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét; (b) a valóságnak nem megfelelő,
megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi
jogait sértő kijelentéseket, illetve egyéb, harmadik személyek jogait potenciálisan sértő
tartalmakat; (c) reklámot. A pályázat kiírója ezen jogi kérdések tekintetében a
felelősségét kizárja és fenntartja magának a jogot - amennyiben a jelölő részéről ilyen
jogsértést tapasztal – a megfelelő jogi lépések megtételére.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány („Alapítvány”) a 2019-ra
meghirdetett Endometriózis Nagykövete pályázat alkalmából az Endometriózis
Nagykövet címére jelölők és jelöltek egyes személyes adatait kezeli, ezért az
alábbiakban a 679/2016-os Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”) előírt kötelezettségünknek eleget téve adunk
tájékoztatást a személyes adatok kezelésének részleteiről.
1. Az adatkezelő személye: „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány (cím:
1022 Budapest, Felvinci út 25. II/2., bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011978 , email: info@noiegeszsegert.hu , webcím: www.noiegeszsegert.hu)
2. Az adatok megadása teljes mértékben önkéntes és az érintettek írásban megadott
egyértelmű és kifejezett hozzájárulásán alapul a 679/2016-os Általános Adatvédelmi
Rendelet szabálya szerint (lásd a Pályázati kiírás jelölt- állítási feltételei)
3. Az adatkezelés célja: a 2018. év Endometriózis Nagykövetének megválasztására
kiírt pályázat lefolytatása, eredményének kihirdetése és a döntőbe került, illetve nyertes
pályázatok közzététele
4. Az adatkezelés helye: az 5. pontban részletezett nyilvánosságra kerülő adatok a
www.noiegeszsegert.hu,
www.facebook.com/noiegeszsegert
és
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag,
https://www.instagram.com/endometriozismagyarorszag/,
https://endometriozismagyarorszag.blog.hu/, oldalakon kerülnek közzétételre, míg a
papír alapú pályázatok a 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2. címen kerülnek tárolásra.
5. A kezelt adatok köre:
- a jelölő neve, email címe, telefonszáma, postacíme, endometriózissal kapcsolatos
története, pályázati anyaga,
- a jelölt személy neve, foglalkozása, titulusa, email címe, telefonszáma, bemutatkozása,
a jelölő által beküldött endometriózissal kapcsolatos történet, pályázati anyagban
szereplő nyilatkozata.
A kezelt adatok közül a www.noiegeszsegert.hu, www.facebook.com/noiegeszsegert,
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag,
https://www.instagram.com/endometriozismagyarorszag/,
https://endometriozismagyarorszag.blog.hu/, oldalakon a következő adatok kerülnek
nyilvánosan megjelenítésre: a döntőbe jutott és a nyertes endometriózissal kapcsolatos
történetek (a személyes adatok közül a név anonimizált formában), az Endometriózis
Nagykövete címet elnyert személy neve, foglalkozása, titulusa, bemutatkozása.
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6. Adatok módosítása, törlése
Pályázó a megadott adatait:
- bármikor módosíthatja
- a pályázatra történő jelentkezését visszavonhatja (a hozzájárulása visszavonása)
- adatai törlését kérheti
Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni,
valamint törölheti és helyesbítheti személyes adatait. Kérjük ehhez küldjön egy üzenetet
az info@noiegeszsegert.hu címre.
Az adtok törlésének kérelme a hozzájárulás visszavonását jelenti.
7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a pályázati anyagban szereplő személyes adatok
a pályázati felhívásban megjelölt zsűri tagjai (Tóth-Berhát Katalin, Inzsöl Júlia,
Pácsonyi Daniella) részére átadásra kerülnek, illetve az 5. pont szerinti nyilvánosan
közzétett adatok www.noiegeszegert.hu, www.facebook.com/noiegeszsegert és
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag,
https://www.instagram.com/endometriozismagyarorszag/,
https://endometriozismagyarorszag.blog.hu/, oldalon elérhetővé válnak valamennyi
weboldallátogató
számára.
Adatfeldolgozási
tevékenységet
végez
a
www.noiegeszsegert.hu weboldal tárhelyszolgáltatója, melynek neve: DotRoll Kft.,
címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
A zsűri tagjai az adatfeldolgozást titoktartási nyilatkozat megtétele mellett végzik.
8. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek az Alapítványon belül: a pályázat
szervezésében részt vevő alapító vagy kuratóriumi tagok, akiknek titoktartási
kötelezettsége van.
9. Adatbiztonsági intézkedések: A papír alapú személyes adatokat tartalmazó iratok
az Alapítvány székhelyén elzárva kerülnek tárolásra. Az elektronikusan rögzített
személyes adatokat tartalmazó számítógépek és weboldalak jelszóval védettek, és ahhoz
csak az arra illetékesek férnek hozzá. Az elektronikusan rögzített személyes adatokról
biztonsági másolat készül 3 havi gyakorisággal, amely az alapítvány székhelyén, a 1022
Budapest, Felvinci út 25. 2/2. cím alatt tárolódik.
A pályázat lezárását követően a személyes adatokat az adatkezelő megsemmisíti.
10. Technikai szervezeti intézkedések az adatvédelem érdekében
-

Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási
szabályokat, melyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a
technika adott állása szerint is megfelelő védelmi szint eléréséhez és
érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő
hozzáférés elkerülése érdekében.
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-

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat
Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek vetheti alá.

11. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
11.1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésre tájékoztatást adunk az érintettre vonatkozóan
általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így
például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az érintett adatait továbbítottuk-e harmadik
személyeknek. Az érintett kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb
idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban válaszolunk.
11.2. Helyesbítéshez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adat nem felel meg
a valóságnak, kérésre a személyes adatot helyesbítjük.
11.3. Törléshez vagy zároláshoz való jog: az érintett kérésére töröljük vagy zároljuk a
személyes adatokat a nyilvántartásunkból.
A 11.2 és 11.3. ponthoz: Amennyiben a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra
vonatkozó kérést nem teljesítjük, a kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül
írásban – vagy az érintett hozzájárulása esetén email útján – értesítést küldünk a kérés
elutasításának indokairól. Hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél az érintett a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja és adatai törlését kérheti.
11.4. Tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alapítványra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Alapítvány, az Alapítványtól adatot átvevő
személy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl.
jogérvényesítés), kivéve, ha az adatok kezelését törvény rendelte el; vagy
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (pl.
reklámanyagok küldése), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik; vagy
c) törvényben meghatározott egyéb esetekben.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgáljuk, és értesítést küldünk az ezzel kapcsolatos döntésünkről.
Amennyiben a tiltakozó személy a döntéssel nem ért egyet vagy az nem kerül a 15 napos
határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve 15 napos határidő lejártától
számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat.
11.5. Kapcsolati adatok: az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést,
tiltakozást írásban lehet eljuttatni a következő elérhetőségek valamelyikére: postacím:
1022 Budapest, Felvinci út 25. II/2., email: info@noiegeszsegert.hu
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12. Jogorvoslati lehetőségek: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email:
ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap:
www.naih.hu)
bejelentéssel
vizsgálatot
kezdeményezhet az érintett arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ezen kívül
jogsértés esetén, valamint a 11.4. pontban (tiltakozási jog) leírt esetekben az érintett
bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE PÁLYÁZATRA JELÖLŐ SZEMÉLY
NYILATKOZATA
Alulírott
Név:
Lakcím:
E-mail cím:
kijelentem, hogy megismertem az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány által
a 2018. évre meghirdetett Endometriózis Nagykövet címre vonatkozó, a
www.noiegeszsegert.hu weboldalon közzétett pályázati kiírását, ideértve különösen, de
nem kizárólag annak szerzői jogra vonatkozó részét és az 1. számú mellékletét képező
adatvédelmi tájékoztatót. A pályázati kiírásban foglaltakat megértettem, és annak
feltételeit teljes egészében elfogadom. Ezúton kifejezetten hozzájárulok a személyes
adataimnak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, és
felhasználási jogot adok arra, hogy a beküldött történetemet a pályázati kiírás szerzői
jogi részében foglaltak szerint az alapítvány nyilvánosan közzétegye.

Kelt ………………………………………..

……………………………………………..
aláírás
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE PÁLYÁZATRA JELÖLT SZEMÉLY
NYILATKOZATA
Alulírott
Név:
Lakcím:
E-mail cím:
kijelentem, hogy megismertem az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány által
a 2018. évre meghirdetett Endometriózis Nagykövet címre vonatkozó, a
www.noiegeszsegert.hu weboldalon közzétett pályázati kiírását, ideértve különösen, de
nem kizárólag és az 1. számú mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót. A pályázati
kiírásban foglaltakat megértettem, és annak feltételeit elfogadom. Kijelentem, hogy
megismertem az engem jelölő személy, azaz ……………………………………….
(lakcíme: ……………………………………………) által írt endometriózissal
kapcsolatos kezelési/gyógyulási történetet és az abban foglaltaknak az Endometriózis
Nagykövete pályázat céljából való nyilvános közzétételéhez, illetve egyéb személyes
adataimnak a hivatkozott adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez kifejezetten
hozzájárulok. Vállalom, hogy az alapítvány kérésére magamról bemutatkozót bocsátok
az alapítvány rendelkezésére a www.noiegeszsegert.hu weboldalon és a
www.facebook.com/noiegeszsegert weboldalakon történő nyilvános közzététel
céljából.

Kelt ………………………………………..

……………………………………………..
aláírás

10/10

