Adatkezelési tájékoztató
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola szervezi a versenykiírásban és a versenyszabályzatban
meghatározott módon az Országos Méh-Ész Logikai Versenyt. Jelen dokumentum célja a
verseny lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelése során felmerülő lényeges
adatkezelési körülmények közlése, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete
(GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban.
1. Az adatkezelő személye (továbbiakban Adatkezelő)
Név: Egri Balassi Bálint Általános Iskola
Képviseli: Lachata István igazgató
Székhely: 3300 Eger, Malomárok utca 1.
Levelezési cím: 3300 Eger, Malomárok utca 1.
Tel./Fax.: (+36) 36/412-464
E-mail: balassi@balassi-eger.sulinet.hu
Honlap: www.balassi-eger.hu
2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait, kizárólag az Országos Méh-Ész Logikai
Verseny megvalósításának céljából kezeli.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező törvényes
képviselőjének önkéntes hozzájárulása, amelyet a webes felületen az adatkezelési tájékoztató
és a versenyszabályzat elfogadásával, a regisztráció (nevezés) során ad meg. A résztvevő a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
4. A kezelt adatok köre







a résztvevő neve, csoportja/osztálya
a résztvevő versenykiírás szerinti kategóriája
a felkészítő neve
a felkészítő e-mail címe
a résztvevő intézményének neve, címe
versenyeredmények

5. Adatfeldolgozók
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola informatika munkacsoportjának tagjai. Az Adatkezelő
és az Adatfeldolgozók a személyes adat kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi
előírásoknak megfelelően járnak el.
6. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a 4. pont szerinti személyes adatokat a verseny
meghirdetésének napjától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a versenykiírásban
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meghatározott tanév lezárását követő december hónap 31. napjáig kezelik. Ezt követően az
Adatkezelő és Adatfeldolgozók az adatokat törlik.
7. Az adatokhoz hozzáférők köre
A jelentkezés során megadott személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében az Adatkezelő
és Adatfeldolgozók férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személy számára nem
adják át.
8. Személyes adatok védelme
Az Adatkezelő minden, tőle elvárható módon védi a jelentkezők weboldalon kezelt személyes
adatait.
9. A kezelt adatokkal kapcsolatos jogok
Tájékoztatáshoz való jog: a résztvevők számára a személyes adatok kezelésére vonatkozó
információk tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában történő rendelkezésre
bocsájtása.
Adatokhoz való hozzáférés joga: a résztvevők számára visszajelzés nyújtása arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az
ezekhez való hozzáférés biztosítása.
Helyesbítéshez való jog: a résztvevő kérésére személyes adatainak helyesbítése.
Törléshez való jog: a résztvevő kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlése.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: a résztvevő kérésére az adatkezelés korlátozása,
amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.
Az adathordozhatósághoz való jog: a résztvevő jogosult a rá vonatkozó, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapni, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek továbbíttatani.
Tiltakozáshoz való jog: a résztvevő jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.
10. Jogérvényesítési lehetőségek
A résztvevő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).
11. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a résztvevők előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon, amennyiben
nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.
A felhasználó tisztában van azzal, hogy az általa megadott adatok helyességéért neki kell
felelősséget vállalnia.
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