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Adatkezelési tájékoztató a középiskolásoknak szóló
Kódolj határok nélkül! nyílt forráskódú programozó versenyhez kapcsolódó
elektronikus adatkezelésről
Adatkezelő
A Nyílt forráskódú programozó versenyhez kapcsolódó elektronikus adatok kezelője a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3., továbbiakban:
Adatkezelő).
Adatkezelés célja
A Nyílt forráskódú programozó versenyhez kapcsolódó egyes adatkezelések célja:
-

a Nyílt forráskódú programozó verseny lebonyolítása,
a verseny dokumentációja és a versenyről szóló beszámoló közzététele az Adatkezelő
honlapján, közösségi média oldalain, intranet felületén és sajtóközleményeiben. Az
országos döntőben helyezést elérő versenyzők neve, valamint felkészítő tanáruk és
iskolájuk neve felkerül az Adatkezelő internet és intranet felületeire, közösségi média
oldalaira, a verseny honlapjára és a sajtóközleményekben is szerepel majd.

Adatkezelés jogalapja
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett, illetve kiskorú érintett esetén a törvényes
képviselője által megadott hozzájárulás.
A hozzájárulásra a nevezéssel egyidejűleg, online formában (jelölőnégyzet kipipálásával) van
lehetőség. A nevezés követelményeit Adatkezelő a Versenyszabályzatban rögzítette.
Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
1) Középfokú oktatási intézmények 9-13 évfolyamos tanulói, akik jelentkeztek a
versenyre.
2) A versenyre jelentkező tanulók felkészítő tanárai
A Nyílt forráskódú programozó versenyen résztvevő személyek a következő adataikat adják
meg a nevezéssel:
Kezelt adat:
Középiskola neve,
amellyel az érintett

Adatkezelés célja:
A verseny szabályszerű lebonyolítása

Adatkezelés ideje:
A verseny lebonyolítását követő
5 év elteltével
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jogviszonyban van
Középiskola címe
Középiskola e-mail címe
Csapatnév

A képviselt intézmény beazonosítása

A verseny lebonyolítását
követően haladéktalanul
A verseny lebonyolítását
követően haladéktalanul

Kapcsolattartás az intézménnyel a
verseny szabályszerű lebonyolítása
során
Azonosítás az eredmények közzététele A verseny lebonyolítását követő
során (döntőbe kerülő csapatok 5 év elteltével

listája a verseny honlapján is
megtekinthető lesz)
Csapat e-mail címe

A csapat tagjainak
névsora
A felkészítő tanár neve
A felkészítő tanár
telefonszáma
Csapattagok
telefonszáma
Törvényes képviselő
neve, születési helye,
ideje
A csapat tagjainak
életkora

Kapcsolattartás a verseny szabályszerű
lebonyolítása során (megadott csapat
e-mail címre küldött üzenetből
értesülnek majd a verseny
fejleményeiről)
A nevezés szabályosságának
ellenőrzése (egy tanuló csak egy
csapatnak lehet tagja)
A verseny szabályszerű lebonyolítása
Kapcsolattartás a felkészítő tanárral a
verseny szabályszerű lebonyolítása
során
Kapcsolattartás a verseny szabályszerű
lebonyolítása során
Hozzájáruló nyilatkozat megszerzése és
tárolása

A verseny lebonyolítását követő
2 év elteltével

A verseny lebonyolítását követő
5 év elteltével
A verseny lebonyolítását követő
5 év elteltével
A verseny lebonyolítását követő
2 év elteltével
A verseny lebonyolítását követő
2 év elteltével
A verseny lebonyolítását követő
5 év elteltével

Annak meghatározása, hogy
A verseny lebonyolítását
szükséges-e az adott résztvevő diák
követően haladéktalanul
törvényes képviselőjének hozzájárulása

Adatkezelés időtartama
A nevezés, illetőleg a verseny lebonyolítása, szervezése során az azonosításhoz,
kapcsolatfelvételhez, valamint a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges adatok
(beleértve a csapat tagjainak életkorát is) Adatkezelő részéről alapesetben a verseny
lebonyolítását követően haladéktalanul, de legkésőbb a verseny lezárását követő 30 naptári
nap elteltével törlésre kerülnek.
A csapattagok nevét, e-mail címét, a csapattagok telefonszámát, valamint a felkészítő tanár
nevét és telefonszámát a fentiektől eltérően Adatkezelő legalább 2 évig őrzi meg, tekintettel
arra, hogy a nyeremény jellegéből fakadóan Adatkezelőnek szándékában áll utólag felvenni a
kapcsolatot annak érdekében, hogy beszámolót kérjen a nyertesektől a nyereménnyel
kapcsolatban.
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A verseny dokumentációja és a versenyről szóló beszámoló közzététele során, az ennek
céljából kezelt adatok a verseny lebonyolítását követő 5 év elteltével törlésre kerülnek. A
hosszabb időtartam indoka: az Adatkezelőnek érdekében áll, hogy az általa szervezett és
lebonyolított verseny dokumentáltsága hosszú távon – a nagy nyilvánosság részéről is visszakövethető legyen, illetve az állomány (jelenlegi vagy későbbi) tagjainak is hasznára
válhat, ha pontos képet kaphatnak az elmúlt évek hasonló eseményeiről, rendezvényeiről.
Adattovábbítás
A verseny dokumentációja során keletkezett felvételek, képek, videófelvételek továbbításra
kerülnek a Belügyminisztérium, mint a verseny támogatója számára.
Adattörlés
A személyes adatok törlése iránt a versenyre nevező érintettek bármelyike bármikor kérelmet
nyújthat be az info@nisz.hu elektronikus e-mail címre. Az Adatkezelő Kommunikációs
Osztálya a törlésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 25 munkanapon belül törli a
személyes adatokat. A törlésről az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmező érintettet.
Adatok közzététele
A versenyhez kapcsolódóan készült fotókat és videófelvételeket, a fordulókon díjazott és a
döntőbe jutó csapatok, csapattagok, felkészítőtanárok, valamint iskolájuk nevét az Adatkezelő
az alábbi felületeken teheti közzé: Adatkezelő intranet, internet felületei (beleértve a verseny
céljára létrehozott weboldalt is), Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube,
sajtóközlemények.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a
lebonyolítással kapcsolatos személyes adatokkal rendelkező tartalmakat egy erre szolgáló,
elkülönített mappában tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a hatályos Informatikai
biztonsági szabályzatában, valamint a hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában
foglalt előírásokat. Ennek keretében Adatkezelő érvényesíti a legkisebb jogosultság elvét,
valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelmet.
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja, tiltakozzon az adatkezelés ellen, ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya.
Az érintettnek joga van továbbá személyes adatainak kezelésével összefüggésben
tájékoztatást kérni, az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, továbbá adatainak
korlátozását, hordozását és törlését kérni, valamint az elfeledtetés jogával élni a GDPR alapján
az alábbi elérhetőségeken:
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E-mail: info@nisz.hu
Levelezési cím: 1081 Budapest, Csokonai u 3.
Az érintett a fenti jogainak gyakorlásával összefüggésben a NISZ Zrt. adatvédelmi
tisztviselőjéhez is fordulhat az adatvedelem@nisz.hu e-mail címen.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye – választása
szerint az érintett lakóhelye – szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszék az ügyben soron
kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.
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