ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1) BEVEZETÉS
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a KÉSZ Csoport, mint Adatkezelő által üzemeltetett, a
www.keszhexatlon.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) látogatása, Honlapon történő felhasználói regisztráció,
hírlevél feliratkozás és kapcsolódó szolgáltatások használatával kapcsolatban megvalósított adatkezelési
tevékenységekről ad tájékoztatást.

2) ADATKEZELŐ ÉS ÉLÉRHETŐSÉGEI
Adatkezelő megnevezése

KÉSZ Csoport

postacím

1095 Budapest, Mester u. 87.

Cégjegyzékszám

03-10-100376

Adószám

13845313-2-03

Közösségi adószám

HU13845313

E-mail

adatvedelem@kesz.hu

3) ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
a) Honlap látogatása
Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható, azonban a honlap egyes funkcióinak használata (mint
például felhasználó fiók létrehozása) esetén személyes adatok megadására lehet szükség.

b) Regisztráció
A Honlapon feltüntetett Versenyszabályzat szerint regisztráció kezdeményezhető a Honlapon található űrlapon
keresztül, amely a versenyben történő részvétel feltétele.

Kezelt adat
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Adatkezelés célja

Jogalapja

Időtartama

vezetéknév, keresztnév;

Érintettel történő

Érintett önkéntes

Hozzájárulás

e-mail cím;

kapcsolatfelvétel

hozzájárulása,

visszavonásáig,* de

GDPR 6. cikk (1) bekezdés

legfeljebb 6 hónapig

telefonszám;

a) pontja
születési dátum;
lakhely;

Érintett azonosítása

Érintett önkéntes

Hozzájárulás

hozzájárulása,

visszavonásáig,* de

Érintett versenyben

GDPR 6. cikk (1) bekezdés

legfeljebb 6 hónapig

történő részvételének

a) pontja

egyetem megnevezése.

biztosítása
*Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

c) Hírlevélre történő feliratkozás
Hírlevélre történő feliratkozás esetén megadott személyes adatok felhasználása során az alábbiakban
meghatározottak szerint járunk el. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozás a versenyben történő részvétel
feltétele.

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Jogalapja

Időtartama

vezetéknév, keresztnév;

versennyel kapcsolatos

Érintett önkéntes

Hozzájárulás

e-mail cím

hírekről, eseményekről

hozzájárulása,

visszavonásáig,* de

tájékoztató levelek

GDPR 6. cikk (1) bekezdés

legfeljebb a verseny

küldése a feliratkozott

a) pontja

lebonyolításáig

felhasználók részére
*Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

d) Automatikus döntéshozatal és profilalkotás
Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra a fent bemutatott adatkezelési tevékenységek és szolgáltatások
esetében nem kerül sor.
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4) AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE
Az adatok kezelésére, feldolgozására a KÉSZ Csoport verseny szervezésével, lebonyolításával foglalkozó munkatársai;
az Adamsky by Positive Kft. Honlap üzemeltetésével, karbantartásával, frissítésével, verseny lebonyolításával
foglalkozó munkatársai, illetve Sybell Informatikai Kft. tárhelyet, informatikai rendszerüzemeltetési feladatokat,
szerver és hosting szolgáltatást nyújtó munkatársai jogosultak, munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

5) ADATFELDOLGOZÓK, CÍMZETTEK
Adatfeldolgozó

Elérhetősége

Feldolgozás, továbbítás célja

Adamsky by Positive Kft.

1062 Budapest, Délibáb utca 29.

Honlap karbantartás, üzemeltetés és kampány

info@adamsky.hu

lebonyolítása

1158 Budapest, Késmárk u. 7/B.

Honlaphoz szükséges tárhely biztosítása,

2. em. 206.

informatikai rendszerüzemeltetési feladatok

hello@sybell.hu

ellátása, szerver és hosting szolgáltatás

Sybell Informatikai Kft.

nyújtása

6) RENDEZVÉNYEKEN KÉSZÜLT FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a verseny rendezvények alkalmával az egyes fordulókban nyertes személyekről
fénykép- és videófelvétel készülhet.

7) AZ ADATOK BIZTONSÁGA
Társaságunk, mint Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, és mi is elvárjuk
Munkatársainktól, hogy a munkavégzéssel összefüggésben tudomásukra jutott információkat, személyes adatokat
bizalmasan kezelje, azokat illetéktelen, ill. harmadik személyek tudomására ne hozza, és tegyen meg minden ehhez
szükséges intézkedést.

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk az adatbiztonság mellett, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai
biztonságban legyenek (pld. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok
szabályzása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött
adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.
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8) ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését,
pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

a) A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy
•

milyen személyes adatait,

•

milyen jogalapon,

•

milyen adatkezelési cél miatt,

•

milyen forrásból,

•

mennyi ideig kezeli,

•

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait.

b) A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor
megváltoztathatja levelezési címét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintett
által megadott elérhetőségre küld értesítést.

c)

A törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Adatkezelő a GDPR 17. cikk (1)-(2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek
teljesülése esetén és módon, törli az érintett személyes adatait.
Az érintett személy is kezdeményezheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a törlését.
Az érintett személy törlésre vonatkozó igényét Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további
kezelésére, tárolására a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében rögzített feltételek kötelezik. Amennyiben nincs ilyen
kötelezettség, Adatkezelő az igényt haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból
megadott elérhetőségre küld értesítést az érintett személynek.

d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy a személyes adatait
Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített
kezelés biztosításával). A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag a GDPR 18.
cikk (2) bekezdésében megjelölt célból kezelhetők. A zárolást Adatkezelő a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében megjelölt
ideig tartja fenn. A zárolás feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett személyt.
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e) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett személy kérheti, hogy Adatkezelő a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az érintett
személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti Adatkezelőtől
az adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

f)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek esetén
tiltakozhat az adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén Adatkezelő a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglalt eseteket
kivéve az érintett személyes adatait nem kezeli tovább.

g) Panasztétel és jogorvoslat
Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval, vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok
értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal fenti
elérhetőségeinken.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, és bármikor felkeresheti a felügyeleti hatóságot, ha a
megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi
szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósága
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
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