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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez 

A Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  /rövidített neve: Magyarság Háza Nonprofit Kft. ;  

székhelye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-335243, vezetve a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 26615374-2-41.; tel. szám: 0036 (1) 795 6606, e-mail cím:  

info@magyarsaghaza.net, képviseli: Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan/ – a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság – 

„Prózamondó verseny Tamási Áron műveiből” címmel vetélkedőt szervez /a továbbiakban: vetélkedő/.  

A vetélkedő szervezése, lebonyolítása és annak keretében a Társaság döntésétől függően a résztvevők jutalmazása 

érdekében a résztvevők /a továbbiakban: érintett vagy résztvevő/ személyes adatainak kezelése szükséges. A jelentkezéshez 

személyes adatok megadása szükséges, melyet a jelentkezési felületen szükséges megadni.  

Tudomásul veszem, hogy a vetélkedőn való részvételemmel / gyermekem részvételével összefüggésben a személyes adatok 

kezelésének főbb jellemzői az alábbiak: 

Adatkezelő: Magyarság Háza Nonprofit Kft. 

Az Adatkezelő részletes Adatvédelmi 

Tájékoztatójának elérhetősége, illetve az 

adatkezelésről szóló tájékoztatás módja:  

https://magyarsaghaza.net/wp-

content/uploads/2022/02/8_2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato-

5.pdf 

Adatkezelő székhelyén,  

Az adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő által meghirdetett vetélkedőre történő regisztráció, és a 

vetélkedő szervezése, lebonyolítása és annak keretében az 

Adatkezelő döntésétől függően a résztvevők jutalmazása. 

/további kapcsolódó adatkezelési célok - jogi igények érvényesítése,  

támogatással történő elszámolás, az Adatkezelő által szervezett 

rendezvények/vetélkedők bemutatása – érdekében történő  

adatkezelés körülményeiről, és azokhoz kapcsolódó adatkezelési 

jogalapokról részletes tájékoztatást nyújt az Adatkezelő Általános 

Adatkezelési Tájékoztatója/ 

Az adatkezelés jogalapja: 

A résztvevők tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 

6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes 

hozzájárulása, melyet ráutaló magatartással, a vetélkedőre történő 

regisztrációval ad meg. 

A törvényes képviselők tekintetében az Adatkezelő azon jogos érdeke, 

hogy az adatvédelmi előírásoknak történő megfelelést igazolni tudja. 

 

 

A hozzájárulás megadásának módja:  

-14. év feletti résztvevők az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat a 

jelentkezési felületen elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával adják 

meg; 

-a 14. életévüket betöltött, de 16. életévüket be nem töltött résztvevők 

hozzájárulásának érvényességéhez a szülői felügyeletet gyakorló 

törvényes képviselőjük által aláírt hozzájáruló nyilatkozat felöltése 

szükséges; 

-14. életévüket be nem töltött résztvevők helyett a szülői felügyeletet 

gyakorló a törvényes képviselőjük adja meg a hozzájárulást, és a szülői 

felügyeletet gyakorló törvényes képviselőjük által aláírt hozzájáruló 

nyilatkozat feltöltése szükséges; 

Az érintettek kategóriái: 
A vetélkedőre jelentkező részvevők, és 16. életévüket be nem töltött 

résztvevők esetében a törvényes képviselőjük 

https://magyarsaghaza.net/wp-content/uploads/2022/02/8_2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato-5.pdf
https://magyarsaghaza.net/wp-content/uploads/2022/02/8_2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato-5.pdf
https://magyarsaghaza.net/wp-content/uploads/2022/02/8_2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato-5.pdf
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Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő a jelentkezésnél megadott személyes adatokat a 

vetélkedő lezárását /2022.06.16./ követő legfeljebb 30 napig, a 

nyertesek adatait – jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében – a 

vetélkedő lezárásától számított 8. év végéig megőrzi, ezt követően 

azok visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerülnek.  

A feltöltött, nem díjazott videókat az Adatkezelő a vetélkedő lezárásáig, 

és a 2022.06.16. napjára kiírt eredményhirdetésig őrzi, a díjazott 

videókat pedig a Támási Áron Emlékév végéig, 2023.01.31. napjáig. 

Az Érintett bármikor kérheti a kezelt adatok törlését, mely esetben az 

Adatkezelő törli mind az érintett gyermek, mind pedig a törvényes 

képviselő valamennyi személyes adatát, kivéve, ha az adat jogszabály i 

előírás alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhető. 

A törlés időpontja: hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy 

a hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül 

Az érintett adatok köre: 

- név 
- ország 
- város 

- életkor 
- e-mail cím 
- 16. év alatti résztvevők esetében a törvényes képviselő neve, email 

címe 

- videófelvétel 

Címzettek: 

Az Adatkezelő azon munkatársai, akik a vetélkedő lebonyolításában 
részt vesznek, akik kizárólag a vetélkedő lebonyolításáv al 
összefüggésben ismerhetik meg és kezelhetik a regisztráció során 
megadott személyes adatokat. 

Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei: 

tudomásul veszem, hogy az adatok továbbításra kerülhetnek az 

Adatkezelő részére támogatást nyújtó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  

részére, a támogatás felhasználása jogszerűségének igazolására; Az 

adattovábbításhoz kifejezett hozzájárulásomat adom. 

 

 

 

 

Adatkezelés módja: elektronikus 

Automatizált döntéshozatal: nem kerül rá sor 

Harmadik országba történő adattovábbítás: nem kerül rá sor 

Megjegyzés: 

jelen hozzájárulás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1) bekezdésének megfelelő, 

kifejezetten hozzájárulás a filmfelvételt felhasználásához a 

vetélkedő eredményeinek nyilvánosság felé történő közlése 

céljából 

A vetélkedőre történő jelentkezéssel tudomásul veszem, hogy a hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései 

szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével 

kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az Adatkezelő központi ügyintézés 

helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő telefonszámán, e-mail címén.  

Tudomásul veszem, hogy jogom van panasz esetén továbbá bírósághoz is fordulni vagy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: 

http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu]) panaszt benyújtani. 

A vetélkedő részleteiről további információk: http://tamasiaronemlekev.hu/ oldalon. 
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a rendezvény szervezése, lebonyolítása és annak keretében a Társaság  

döntésétől függően a résztvevők jutalmazása céljából történő személyes adataim / gyermekem személyes adatai kezeléséhez, 

rólam/gyermekemről készült videofelvételnek a Társaság nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, 

továbbá a Társaság és programjai népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban 

PR és marketing célokra történő felhasználásához, az ezzel együtt járó nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárulok. 

 

Törvényes képviselő adatai:  

Alulírott, a vetélkedőre jelentkező gyermekem törvényes képviselője, a fenti tájékoztatás ismeretében a gyermekem 

személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

16 éven aluli résztvevő esetében  

Szülői felügyeletet gyakorló neve:  

Szülői felügyeletet gyakorló e-mail címe: 

 

Érintett gyermek neve: 

Érintett gyermek életkora: 

 

Kelt: _______________, 2022. ______________ __. 

 

 

16 éven aluli résztvevő esetében:  

Szülői felügyeletet gyakorló személy aláírása: _______________________ 

 

 


