A BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA ORSZÁGOS KULTÚRÁLIS ÉS OKTATÁSI
ALAPÍTVÁNY

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Jelen tájékoztató célja annak kifejezése, hogy a Tudásbajnokság, a nyelvÉSZ, a Jonatán
verseny, valamint egyéb tanulmányi versenyek szervezőjeként mindent megtesz
Alapítványunk a személyes adatok kezelésének jogszerűségéért, a kezelt adatok biztonságáért.
Jelen tájékoztató a BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA ORSZÁGOS KULTÚRÁLIS ÉS
OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban Alapítvány) adatkezelési tevékenységének az
Alapítvány által szervezett valamennyi tanulmányi versenyhez kapcsolódó belső szabályait
tartalmazza, és megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) 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). E Szabályzat hatálya
természetes személyre vonatkozó személyes adatok Alapítvány általi kezelésére terjed ki.
I. Fogalom meghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a
Rendelet 4. cikke tartalmazza.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált,
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerinti – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

1

Jelen Tájékoztató adatkezelőként nevesíti:
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Országos Kulturális és Oktatási Alapítvány
Székhely: 6725 Szeged, Dobó utca 12/B.
Nyilvántartási szám: 06-01-0001003
Adószám: 18466089-1-06
Postai címe: 6701 Szeged Pf. 784.
Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@bendeguzakademia.hu
Honlapjának címe: www. bendeguzakademia.hu; tudasbajnoksag.hu; jonatan.hu
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
a) A tanulmányi versenyeket bonyolító szervezet:
IT Stúdió Kft
Székhely: 6728 Szeged, Pázsit u. 18.
Cégjegyzékszáma: 06-09-008117
Adószáma: 12892099-2-06
Postai címe: 6701 Szeged Pf. 784.
b) Az alapítvány IT szolgáltatója (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlésztés):
MAXER Hosting Kft
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Cégjegyzékszáma: 08-09-013763
Adószáma: 13670452-2-08
c) Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:
Magyar Posta;
GLS General Logistics Systems Hungary Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
d) Könyvviteli, bérszámfejtési szolgáltató
Mesterházyné Rehák Csilla
Székhely: 6781 Domaszék, Kossuth u. 7.
e) Vagyonvédelmi szolgáltató
"Szilléri " Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Alapítvány
Székhely: 6723 Szeged, Szilléri sugárút 24. C. ép. I. em. 1.
Rival Team Kft
Székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt. 130.
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
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címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
„érintett”: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy,
akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; Rendelet 4. cikk 1.
pont).
„felhasználó”: az a természetes személy,
bendeguzakademia.hu) regisztrál.

aki

az

Alapítvány honlapján (www.

II. Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálata
A tanulmányi versenyek szervezése és bonyolítása során önkéntes hozzájáruláson alapuló,
vagy a szerződés (verseny) teljesítése okán történő adatkezelési műveleteket végzünk.
Személyes adatokat csak a célnak megfelelően kezeljük, annyi ideig és olyan mértékben,
ahogyan arra a célhoz (verseny lebonyolítása) szükség van.
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Amennyiben az alapítvány hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, meg kell
kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Alapítvány internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás
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iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett
hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet,
kötelező erővel nem bír.
Az Alapítvány nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező
adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt
Adatkezelés célja: az Alapítvány adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése, céljából
kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba kerülő természetes személyek, egyéni
vállalkozók, adószámos magánszemélyek, egyéni cégek és őstermelők törvényben
meghatározott adatait.
Adatkezelés jogalapja:
i. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. c) pont],
A kezelt adatokat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló
jogszabályok vonatkozó rendelkezése (jelenleg 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és
202.§-a) és a számvitelről szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg:
2000. évi C. törvény 167.§-a), a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály
vonatkozó rendelkezései (jelenleg:1995. évi CXVII. törvény) határozzák meg.
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a) Kezelt adatok különösen:
i. adószám,
ii. név,
iii. születési név,
iv. anyja neve;
v. lakcím,
vi. személyi igazolvány szám,
vii. telefonszám,
viii. e-mail cím, egyéb elektronikus elérhetőség,
ix. bankszámlaszám,
x. adózási státusz,
xi. a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
xii. az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint
xiii. a szervezettől függően az ellenőr aláírása;
xiv. a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a
befizető megadott adatai és aláírása,
xv. vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői igazolvány száma,
xvi. adóazonosító jel.
Adatkezelés időtartama az adatkezelésre okot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
Adattovábbítás: a személyes adatokat megismerhetik az Alapítvány adózási, könyvviteli,
bérszámfejtési, társadalombiztosítási, szerződéskezelési, ügyfélszolgálati feladatait ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozói, részükre az adatok továbbításra kerülnek.
Adatkezelés szerződés teljesítése, jogos gazdasági érdek miatt
Az adatkezelés célja: Alapítvány a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése,
teljesítésének figyelemmel kísérése, a verseny és az Alapítvány által kiírt pályázatok
lebonyolítása, a verseny és a pályázatok eredményének közzététele, a vállalt kötelezettség
teljesítése, számlázás, elszámolás céljából kezeli a vele jogviszonyba kerülő természetes
személyek, (tanulók, szülők, törvényes képviselők, oktatási intézmények képviselői,
pedagógusai) adatait.
a) Az adatkezelés jogalapja:
o az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
o az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
b) A kezelt adatok különösen:
i. név,
ii. megszólítás
iii. születési név,
iv. születési idő,
v. anyja neve,
vi. lakcím,
vii. iskola és osztály neve,
viii. bankszámlaszám,
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ix.
x.
xi.
xii.

telefonszám,
e-mail cím, egyéb elektronikus elérhetőség,
székhely,
telephely

d) Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés
elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek
hiányában 5 év illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 év.
e) Adattovábbítás: a személyes adatokat megismerhetik az Alapítvány könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, a verseny és a pályázat
lebonyolítása során közreműködő partnerei valamint a kereskedelem és
szolgáltatásnyújtás során feladattal rendelkező munkavállalói és megbízott
adatfeldolgozói, részükre az adatok továbbításra kerülnek.
Jogi személy természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
a) Az adatkezelés célja és a kezelt adatok:
Az Alapítvány a szerződés, pályázat előkészítése, megkötése, teljesítésének
figyelemmel kísérése, üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vele vevőként,
szállítóként, pályázóként jogviszonyba kerülő jogi személy természetes személy
képviselőjének alábbi adatait:
i.
ii.
iii.
iv.
c)

nevét, születési nevét,
beosztását,
telefonszámát,
e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőségét, online azonosítóját.

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés
elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek
hiányában 5 év illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
A szerződéskötés elmaradása esetén, másik szerződés hiányában az előkészítés
keretében beszerzett adatokat az Alapítvány törli vagy a természetes személy
erre vonatkozó hozzájárulása esetén kezeli.

d)

Adattovábbítás: a fenti személyes adatokat az Alapítvány könyvelési, adózási,
szerződéskezelési és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során feladattal
rendelkező munkavállalók, adatfeldolgozók ismerhetik meg, részükre az adatok
továbbításra kerülnek.
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Látogatói adatkezelés az Alapítvány honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról
Általános tájékoztatás a sütikről
a)

b)

c)

e)

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Alapítványunk is
használ sütiket a weboldalán. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a
meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték
formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a
tartalmát.
A weboldal a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző
segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató
ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok
információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést
akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a
látogatók számára.
A sütik általánosságban elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi
webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá
biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését,
visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások
zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.
d) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal
működése nem teljes értékű.

Regisztráció az Alapítvány honlapján
A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja
meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
megszólítása, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és
cím.
A személyes adatok kezelésének célja:
a) A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
b) Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
c) Tájékoztatás az Alapítvány termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési
feltételeiről, akcióiról;
d) Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető;
e) A honlap használatának elemzése;
f) az Alapítvány internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl. online
klub) nyújtásának biztosítása;
g) a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
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A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként az Alapítvány IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Nevezés a tanulmányi versenyekre
A versenyekre nevező természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a verseny lebonyolítása céljából személyes adatait
kezeli. Általános iskolás tanuló csak szülői beleegyezéssel nevezhet a versenyre. A szülői
beleegyezést külön négyzet bejelölésével jelezheti a nevező. Tilos a négyzet előre bejelölése.
A versenyre történő nevezés során az Adatkezelési tájékoztatót elérhetővé kell tenni.
Az adatkezelés célja: az Alapítvány az általa szervezett versenyek lebonyolítása, a verseny
eredményének közzététele, az Alapítvány versenyszervezéssel kapcsolatos vállalt
kötelezettségeinek teljesítése, számlázás, elszámolás céljából kezeli a versenyre benevezett
természetes személyek adatait.
Az adatkezelés jogalapja:
o az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
o az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
c) A kezelt adatok különösen:
i. születési név,
ii. megszólítás
iii. születési idő,
iv. anyja neve,
v. lakcím, postázási cím,
vi. iskola és osztály neve,
vii. telefonszám,
viii. e-mail cím, egyéb elektronikus elérhetőség,
f) Adatkezelés időtartama: adott versenyévad lezárása.
g) Adattovábbítás: a személyes adatokat megismerhetik az Alapítvány könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, a verseny lebonyolítása
során közreműködő partnerei, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során
feladattal rendelkező munkavállalói és megbízott adatfeldolgozói, részükre az adatok
továbbításra kerülnek.
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Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre
bejelölése. A weboldalon történő feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel
elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának
használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a
hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul
törölni kell.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), email címe.
A személyes adatok kezelésének célja:
o Hírlevél küldése az Alapítvány szolgáltatásai tárgyában
o Reklámanyag küldése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként az Alapítvány IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás
teljesítése céljából,.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
A nyereményjátékra jelentkező természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a nyereményjáték lebonyolítása céljából személyes
adatait kezeli. Tilos a négyzet előre bejelölése. A nyereményjátékra történő jelentkezés során
az Adatkezelési tájékoztatót elérhetővé kell tenni.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), email címe, telefonszáma, levelezési címe.
A személyes adatok kezelésének célja:
o a nyereményjáték lebonyolítása
Az adatkezelés jogalapja:
o az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
o az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
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A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével, szerződéskezeléssel kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a nyereményjáték lebonyolításáig.
Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés
Az Alapítvány által meghirdetett pályázatra jelentkező természetes személy az erre vonatkozó
négyzet bejelölésével fogadja el, hogy a pályázat lebonyolítása céljából személyes adatait az
Alapítvány kezeli. Tilos a négyzet előre bejelölése. A pályázatra történő jelentkezés során az
Adatkezelési tájékoztatót elérhetővé kell tenni.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), email címe, telefonszáma, levelezési címe, iskolájának és osztályának neve.
A személyes adatok kezelésének célja:
o a pályázat lebonyolítása
Az adatkezelés jogalapja:
o az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
o az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével, szerződéskezeléssel kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során
feladattal rendelkező munkavállalók, adatfeldolgozók.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a pályázat lebonyolításáig.
III. Adatbiztonsági intézkedések
Az Alapítvány valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre
juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
IV. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére
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szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, élhet bírósági jogorvoslati jogával, és panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Név: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 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
A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatók.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
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d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos
érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha
az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
V. Kapcsolatfelvétel
Az Alapítványunkkal való kapcsolatfelvétel a weboldalon megadott e-mail címen lehetséges.
A kapcsolatfelvétel során válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím,
telefonszám) megadására van szükség.
Az adatkezelés célja: az Alapítvány szolgáltatásával kapcsolatos, kért információ, tájékoztatás
megadása. Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bek.-e illetve a Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) – c) pontja. Adatkezelés időtartama: egyszeri információcsere esetén az
Alapítvány az adatot a válaszadást követően haladéktalanul törli; fogyasztói panasz esetén 5
év. Ha a megkeresés célja valamely, az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó
szerződéskötés, úgy az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul;
egyéb esetekben a megadott adatok kezelésére az adott jogcímhez (termék megrendelése,
hírlevél, stb.) kapcsolódó előírások vonatkoznak.
VI. Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért
Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet
regisztrálta.
Az Alapítvány felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy
a) az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már
korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és
a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő
bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel;
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b) ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Fentiek nem érintik az Alapítvány jogát arra, hogy az
esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó
szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.
VII. A Tájékoztató megállapítása és módosítása
A Szabályzat megállapítására és módosítására az Alapítvány elnöke jogosult.

Szeged, 2020. augusztus 31.
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