A Digitális Tudásért Alapítvány és a Logiscool Kft
NAGY DIGITÁLIS KALAND versenyhez (továbbiakban: Verseny) kapcsolódó
Adatvédelmi Tájékoztatója (továbbiakban: Tájékoztató)
A Tájékoztatóban használt egyes szavak és kifejezések a Versenyhez alkalmazott
Versenyszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szerint értelmezendők és alkalmazandók.
1.

A Verseny során a Szervezők által rögzített személyes adatok bizalmasak, azokat – ha a
jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik – kizárólag a Verseny Szervezői rögzítik és
kezelik - a továbbiakban a Szervezők: Adatkezelők.

2.

A Versenyzők törvényes képviselői (gondozói) a Tájékoztató elolvasásával és
elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Versenyre való Regisztráció során a Versenyzők
személyes adatainak szolgáltatása (név, évfolyam, nem) önkéntes, az adatkezelés az adat
átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik. A Versenyző törvényes
képviselője (gondozója) az önkéntes hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a jelen
Tájékoztató elolvasásával és elfogadásával, továbbá a Regisztráció teljesítésével adja meg.

3.

A Versenyző törvényes képviselője (gondozója) a Tájékoztató elolvasásával és
elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelők a Versenyzők Regisztráció
során megadott személyi adatait a Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára, továbbá
a jövőben marketing célokra felhasználhassa. A Versenyző törvényes képviselője
(gondozója) továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők termékek és/vagy
szolgáltatások népszerűsítése érdekében a Versenyzőt közvetlenül megkeresse annak
érdekében, hogy a Versenyzőt és annak igényeit - azok magasabb szintű kielégítése
érdekében - felmérhesse.

4.

A Versenyző törvényes képviselője (gondozója) a Tájékoztató elolvasásával és
elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelők a Versenyző(k)ről, a
Versenyen, annak során, idején - akár az egyes Versenyző azonosítására is alkalmas módon
- video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készítsenek. A Felvételek
nem sértik a Tanuló személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultjai
az Adatkezelők. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Verseny hangulatát, az
eseményt és a Verseny eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az
alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a www.logiscool.com honlapon,
továbbá a Logiscool Kft. youtube felületén és a Logiscool Kft. közösségi média felületein
(pl. Facebook, Twitter). A Törvényes Képviselő (gondozó), a Regisztrációval hozzájárul
ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek az Adatkezelők részéről az itt meghatározott célból
és körben, korlátlan időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért
ellenértékre nem tartanak igényt. A Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan
cselekvőképes Versenyző esetén maga a Versenyző is bármikor, a
datamanagement@logiscool.com e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti

azt, hogy a Versenyzőről készült Felvételek ne - vagy korlátozottan kerüljenek
felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.
5.

A Versenyző Regisztráció során rögzített személyes adatai a Versenyző, illetve törvényes
képviselője (gondozója) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

6.

Az Adatkezelők biztonsági intézkedésekkel védik a Versenyzők személyes adatait. A
szükséges helyeken titkosítást alkalmaznak, és tűzfalak alkalmazásával gátolják meg, hogy
harmadik fél elérje a Versenyzők személyes adatait.

7.

Az Adatkezelők gondoskodnak a Versenyzők személyes adatainak biztonságáról és
megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az
eljárási szabályokat, amelyek a Versenyzők személyes adatai megfelelő védelmének
biztosításához szükségesek. Az Adatkezelők adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.);
(b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény;
(c) kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény;
(d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
(e) gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény

8.

A Versenyző, illetve törvényes képviselője (gondozója) kérelmére az Adatkezelők
tájékoztatást adnak az érintett általuk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás
megtagadása esetén a Versenyző, illetve törvényes képviselője (gondozója) bírósági
jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat. A fentieken kívül a Versenyző törvényes képviselőjét (gondozóját) megilleti a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

9.

A Versenyző törvényes képviselőjének (gondozójának) az Info tv. rendelkezései szerint
joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőktől személyes adatai
kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőktől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve
törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi
elérhetőségeken jelezhet:
(a) e-mailben: datamanagement@logiscool.com
(b) postai úton: Logiscool Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., C épület, 8. emelet
levelezési címre
Az Adatkezelők a Versenyző személyes adatairól csak a Versenyző, illetve a Versenyzők
és törvényes képviselője (gondozója) személyazonosságának, illetve a törvényes képviselő

(gondozó) és a Versenyző között ezen kapcsolat fennállásának igazolása után ad
tájékoztatást.
10. Jogorvoslati lehetőségek
A Versenyző jogainak megsértése esetén a törvényes képviselő (gondozó) az Info tv-ben
meghatározottak szerint az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóságnál
bejelentéssel
vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
(a) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
(b) honlap: www.naih.hu
11. A Versenyző törvényes képviselője (gondozója) az Adatkezeléssel kapcsolatos
kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőkhöz fordulhat a 8. pontban írt elérhetőségeken.
12. Az Adatkezelők az itt nem szabályozott kérdésekben a Logiscool Kft. általános
Adatvédelmi Tájékoztatója szerint járnak el, melynek szövege elérhető itt.
13. Az Adatkezelők a Versenyhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató szerinti adatkezelést a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, a nyilvántartási
száma: folyamatban.
Kelt: Budapest, 2018. március 1.
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