
Kódkupa - IIOT Válogatóverseny
Adatkezelési Tájékoztató

A Kódkupa - IIOT Válogatóverseny nyilvántartásában tárolt személyes adatok tekintetében a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 14. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. §, szerinti
tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: Az Kódkupa - IIOT Válogatóverseny jogszerű lebonyolítása, a
versenyeredményekről hiteles adatbázis kialakítása és a versenyzőknek további versenyek,
tehetséggondozó programok ajánlása. A verseny honlapján közzétett adatok, személyes adatok
és fényképek esetében az adatkezelés célja a nyilvánosság tájékoztatása, és a nemzetközi
verseny szabályainak betartása.

Az adatkezelés jogalapja:
● A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítése, illetve e) pontja alapján közfeladat ellátása.
● A döntő résztvevőinek személyes adatai és a döntőn készült fényképek a verseny

honlapján, valamint közösségi oldalakon és sajtómegjelenésekben való közzététele
esetében az érintett tanuló törvényes képviselője, vagy 16. életévét betöltött tanuló
esetében a tanuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az
érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelésre jogosult személye: A versenybizottság tagja, aki a verseny személyes
lebonyolításával foglalkozik. Elérhetősége: info@kodkupa.hu

Az érintettek és a kezelt adatok köre: a regisztrációban megadott személyes adatok (a
versenyző neve, email címe, évfolyama, iskolájának neve, székhelye, felkészítő tanár neve), és
egyéb adatok (csapatnév), illetve a csapatok versenyen elért eredménye, amely adatokat a
versenybizottság online táblázatokban (Google Spreadsheet) tárolja, és a versenybizottság
tagjai ismerhetnek meg. A verseny honlapján az online selejtezőn résztvevő csapatoknak az
eredménylistában csak a tagok nevei, a csapat neve és iskolája lesz feltüntetve. A döntő
résztvevőinek a hozzájárulásuk alapján a verseny szervezői közzétehetik a tanulók nevét,
iskoláját, évfolyamát, a felkészítő tanár nevét, valamint a döntőn készült fényképeket.

Az adatok forrása: Az adatokat a versenyzők a regisztráció során adják meg. A verseny
döntőjén a versenybizottság által megbízott személy készíthet fényképeket a versenyzőkről.



Az adatkezelés időtartama: A versenybizottság a tárolt, illetve közzétett személyes adatokat
csak abban az esetben törli, ha az érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez
szükségesnek mutatkozik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: A versenybizottság
adatkezelés során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek,
továbbá az érintettek jogainak érvényesülését. A versenyző saját adatai tekintetében jogosult
betekinteni, valamint a tárolt adatainak helyesbítését, az adat korlátozását jogosult kérni, illetve
tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes 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).

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: A versenybizottság
a) a versenykiírás értelmében a résztvevő csapatok nevét és iskoláját a honlapon szereplő
eredménylistában közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek;
b) a nevező diákok nevét és email címét a versenyt támogató szervezeteknek kapcsolatfelvétel
céljából továbbíthatja;
c) az érintettek hozzájárulása alapján a döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát), iskolájuk
nevét (székhelyét) és a felkészítő tanárok nevét, valamint a döntőn készült fényképeket a
honlapján, közösségi oldalakon, sajtómegjelenésben közzéteheti, a nyilvánosságra hozott
adatok bárki számára hozzáférhetőek;
d) a nemzetközi versenyre kijutó csapatok tagjainak adatait a nemzetközi versenybizottségnak
továbbítja;
e) egyéb félnek történő adattovábbításra nem kerül sor.

Adatbiztonság: A versenybizottság gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek
érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. A
versenybizottság az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi
incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva
jár el.


