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ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre való jelentkezés 

során a jelentkezők által megadott és a versenyszervező által kezelt személyes adatok és 

egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. 

 

A jelen Tájékoztató a Református Pedagógiai Intézet weboldalán a Jane Haining Angol Nyelvi 

Emlékversenyre jelentkezők által a http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlekverseny 

weboldalon önkéntes hozzájárulással megadott, a versenyre történő jelentkezéshez 

elengedhetetlen adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.  

 

A személyes adatok kezelése az alábbi alapelvek betartása mellett történik: 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 

 

- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

- A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 

az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

 

- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
1. Általános rendelkezések 
Az adatkezelő megnevezése: Református Pedagógiai Intézet 

Az adatkezelő címe: 1041 Budapest, Árpád út 51. „A” épület 1. emelet 

Az adatkezelő elérhetőségei: honlap: www.refpedi.hu 

            e-mail: refpedi@reformatus.hu 

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása 

Adatkezeléssel érintettek köre: versenyre jelentkezők 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt 

módon kezelje. 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás 

 

http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlekverseny
http://www.refpedi.hu/
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2. A kezelt személyes adatok köre 
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes 

alapon, a jelentkezéshez azonban elengedhetetlen) az http://refpedi.hu/content/jane-haining-

emlekverseny oldalon található Jelentkezési űrlap igénybevételéhez: 

 
- a jelentkező teljes neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás 
- a jelentkező (nem freemail.hu-ra végződő) e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 
- a jelentkező felkészítő tanárának teljes neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás  
- a jelentkező felkészítő tanárának (nem freemail.hu-ra végződő) e-mail címe – cél: 
kapcsolatfelvétel, tájékoztatás  

- a jelentkező iskolájának neve– cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás 
- a jelentkező iskolájának címe – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, tájékoztatás 
- a jelentkező iskolájának (nem freemail.hu-ra végződő) e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, 
tájékoztatás 

- a jelentkező iskolájának telefonszáma - cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 

 

3. A Református Pedagógiai Intézet adatkezelési műveleteihez kapcsolódó technikai 
feladatokat végző személye  
Görög Tímea (gorog.timea@reformatus.hu) 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

A megadott adatokat annak a tanévnek a végéig kezeli az Adatkezelő, amelyben az adott 

verseny megrendezésre kerül. Az érintett hozzájárulásának visszavonásával ez az időtartam 

lerövidíthető. 

 

5. Adattovábbítás külföldre 

A verseny fődíja egy külföldi utazás, ezért a verseny két kategóriájának győztese és a kísérő 

pedagógus esetében a személyes adatokat szükséges megadni a repülőjegy foglalásához, 

illetve a skóciai szállásadó(k)nak. 

 

6. Az érintettek jogai 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján 

- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok 

körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 

időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 

http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlekverseny
http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlekverseny
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adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló írásbeli kérelmére 

írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 

azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

1.) kezelése jogellenes; 

2.) az érintett kéri; 

3.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

4.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

5.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 

és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről. 

 

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 

- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 

fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági 

jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló 
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megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek 

jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott 

jogi képviselők részére is kiadhatók. 

 

8. Adatbiztonság  
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 

illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 

adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget 

tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt 

adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne 

továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag 

Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat 

megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.  

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 

sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Adatkezelő 

semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek 

faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett 

előéletre vonatkoznak.  

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 

hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 

bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

- világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;  

- információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről;  

- ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  

- ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 

hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 

 10. Jogérvényesítési lehetőségek 
Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 
megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk 
az rpi.adatkezeles@reformatus.hu e-mail címre vagy postai levél útján a 1041 Budapest, 
Árpád út 51. „A” épület I/1. címre.  
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Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az 

irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C.)  

- bíróságnál. 

  

11. Egyéb rendelkezések 
Jelen Tájékoztatóra az EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 


