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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Energetikai Szakkollégium által szervezett tanulmányi versenyhez
ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
Energetikai Szakkollégium Egyesület
AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:
Az Energetikai Szakkollégium Egyesület által végzett adatkezelésekre a GDPR és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) vonatkozik.
1.

A REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A gyermek/tanuló/hallgató (továbbiakban együtt: tanuló) esetében a kezelt adatok köre
és az adatkezelés célja:
Kezelt adatok:
−
−
−
−
−
−
−

tanuló neve
tanuló e-mail címe, 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a törvényes
képviselő e-mail címe
tanuló telefonszáma
tanuló középiskolájának neve
tanuló felkészítő tanárának neve
csapat neve
csapat által készített bemutatkozó videó

Az adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása során a megfelelő azonosíthatóság, a
résztvevők informálása, illetve a szervezéshez szükséges kapcsolattartás. A döntőbe jutott
csapatok esetén a szervezett üzemlátogatáskor az üzembe történő belépéshez szükséges
adatok tárolása. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokra
használja. A bemutatkozó videók levetítése a döntő folyamán, és a későbbiekben
promóciós céllal való használata. Az adatkezelő személyes adatokat harmadik
személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása után és hozzájárulása esetén ad át. Ez
nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a verseny végeztéig kezeljük, utána
kizárólag az e-mail címek a jelentkezéstől számított három évig kerülnek tárolásra és
ugyanezen verseny hirdetésére kerülnek felhasználásra.
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2.

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Amennyiben a jelentkezők az adataik kezelésére vonatkozó jogosultságot a verseny
lezárulta előtt visszavonják, abban az esetben a verseny szervezőjének nem áll módjában
a versenyben való részvételi lehetőséget biztosítani.
3.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: az adatokhoz közvetlenül kizárólag a
szervezést lebonyolító projektcsapat, a honlap korlátozott számú kezelője fér hozzá. Ezen
kívül a döntőbe jutott csapatok esetén a szállás, illetve üzem felé továbbításra kerülnek
majd az egyes helyek által kért adatok az érintettek előzetes tájékoztatásával. Továbbá,
mivel a verseny a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg, a résztvevők névsorát
pályázati elszámolás céljából továbbítani szükséges az EMET és EMMI felé.
Adatbiztonsági intézkedések: az Energetikai Szakkollégium Egyesület adatkezelési szabályai
megtalálhatóak a www.eszk.org/adatvedelmi-nyilatkozat című oldalon az Egyesület
Adatvédelmi Nyilatkozatában.
4.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

a jelentkező kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, elfeledtetését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az
adathordozhatóságra.
5.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

A kezelt adatokról és felhasználásukról részletes tájékoztatás kérhető az
adatkezeles@eszk.org címen. A jelentkező bármikor jogosult adatainak helyesbítését,
törlését, elfeledtetését kérni az adatkezelőtől, melyet az adatkezeles@eszk.org címre írt emaillel tehet meg.
Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt
elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei
bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság)
hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400).
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