
Adatvédelmi nyilatkozat 

A tájékoztató célja 

A Lámfalussy Sándor Kari Szimulációs Verseny szervezője, mint adatkezelő (továbbiakban: 

adatkezelő vagy szervező) a jelen dokumentumban rögzíti a versenyre vonatkozóan a 

személyes adatok kezelésének célját, a kezelés során követett gyakorlatát, az adatok védelme 

érdekében tervezett és működtetett szervezési és technikai intézkedéseit, továbbá az érintettek 

jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást. 

Az adatkezelő a verseny megszervezése kapcsán természetes személyek (a továbbiakban: 

versenyző, többes számban versenyzők) személyes adatait kezeli. A versenyzők személyes 

adataira vonatkozó adatkezelési műveleteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (továbbiakban rendelet vagy GDPR) és az azzal harmonizáló 2011. évi CXII. törvény 

jogszabályokban előírt kötelezettségek és előírások szerint végzi. 

Az adatkezelő adatai 

Verseny: Lámfalussy Sándor Kari Szimulációs Verseny 

Megvalósító szervezet: Lámfalussy Sándor Szakkollégium 

Székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.  

Levelezési címe: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 

Email cím: pszkszakkollegium@gmail.com 

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: A Lámfalussy Sándor Szakkollégium hallgatók és cégek közötti 

kapcsolatteremtésének tevékenysége, amely igényli, hogy a versenyekre jelentkező hallgatók 

adatai továbbításra kerülhessenek a támogató cégek és/vagy a zsűri felé, hogy többek között is 

ezzel biztosítsa a versenyzők számára az opcionális munkalehetőségeket. 

Megőrzési idő: A versenyre való regisztrálástól a verseny eredményének meghirdetéséig. 

Kezelt adatok köre: Szakmai önéletrajz, illetve a versenyző által a regisztráció során megadott 

személyes és kapcsolattartási adatai 

• Profil 

▪ vezetéknév (azonosításhoz) 

▪ utónév (azonosításhoz) 

▪ e-mail cím (azonosításhoz, információk közléséhez) 

▪ telefonszám (a versenyek, programok során bizonyos esetekben szükség lehet) 

▪ irányítószám (azonosításhoz) 



▪ születési dátum (korod megállapításához, a rendszerünket 16 éven felüliek 

használhatják) 

• Tanulmányok 

▪ középiskola (intézmény neve és végzés éve, karrier célokhoz) 

▪ felsőoktatás (intézmény, szak, végzés éve, karrier célokhoz) 

• Idegen nyelvek 

▪ nyelv és a tudás szintje (karrier célokhoz) 

• IT ismeretek 

▪ IT ismeret és szintje (karrier célokhoz) 

• Munkahelyek 

▪ munkahely (cégnév, pozíció, pozíció szintje, iparág, időszak, karrier célokhoz) 

• Karriercélok (régió, kezdés dátuma, karrier célokhoz) 

Adatfeldolgozók 

A verseny szervezése, lebonyolítása és utókövetése során feltűntetett egyes adatkezelési 

tevékenységek esetén az adott adatkezeléshez kapcsolódóan a releváns adatfeldolgozókat 

megjelöltük. Az alábbi lista az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatóit tartalmazza: 

Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr 

Google Inc.: https://policies.google.com/privacy 

Instagram: https://help.instagram.com/51952212510787 

A verseny lebonyolítása 

A Lámfalussy Sándor Kari Szimulációs Verseny döntőjében a fenti adatkezelési 

tevékenységeken túlmenően képek, esetleg mozgókép felvételek készülhetnek a szervezők 

által. Ezek a verseny eredményhirdetésének, illetve népszerűsítésének online megjelenítéséhez 

kerülnek felhasználásra. 

Érintett adatkör: Vizuális felvétel (arc, haj, mimika stb.) és hangfelvétel az alábbiak szerint: 

A zsűritagok, versenyzők, támogató céget képviselők célzott felvételen szerepelnek név, 

munkahely, munkakör, titulus megjelölése mellett. 

A verseny utólagos követése 

A verseny lebonyolítását követően szívesen fogadjuk a véleménynyilvánításokat és a 

visszajelzéseket. Ennek megfelelően biztosítjuk ennek lehetőségét kérdőív formájában. 

  

https://help.instagram.com/51952212510787


A versenyzők jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

A) A hozzáféréshez való jog 

A versenyző bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait 

az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az 

adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési 

időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során 

a versenyző arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, igény szerint az Adatkezelő a kért 

információkat elektronikusan bocsássa rendelkezésére. Amennyiben a versenyző hozzáférési 

joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások személyes adatait 

vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges 

és arányos mértékben megtagadni. 

B) A helyesbítéshez való jog 

Az Adatkezelő a versenyzőre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy 

kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja 

a versenyző figyelmét, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – akár okirattal – bizonyítsa 

az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal versenyző személyes adatokat az 

Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az 

adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az 

nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A versenyzőt 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.  

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

• Amennyiben a versenyző valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az 

Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:  

• az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, 

amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;  

• olyan adatkezelésről van szó, amely a versenyző hozzájárulásán alapult, de a 

hozzájárulást a versenyző visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

• olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekén alapult, de a versenyző tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése 

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás 

kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a versenyző 

hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez vagy érdekére tekintettel szükségesek. Az 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a versenyzőt előzetesen tájékoztatja. 

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. 

címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról 

haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel 



az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A versenyzőt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen 

címzettekről. 

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

a versenyző a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye a regisztrációs eljárásból és ezáltal a 

versenyből való kizárás. 

Fogalomtár 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges. 

Adatvédelmi incidens: A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy. 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 



Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 


