ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük, hogy jelen tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen
adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok,
szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne,
kérjük forduljon hozzánk bizalommal.
A természetes személyeknek a személyes adataik kezelése védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
– általános adatvédelmi rendelet, (továbbiakban: GDPR) – az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a
személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes
adatok kezelése során.

1. ADATKEZELŐ
Az adatkezelő neve:
Alapítvány a Magyar Vezetési és Szervezeti Kultúra Fejlesztéséért
Az adatkezelő címe:
1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Az adatkezelő elérhetőségei:
E-mail: info@oev.hu
Honlap: oev.hu

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE REGISZTRÁCIÓ
ESETÉN
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés
időtartama

A regisztrációnál
megadott
személyes adatok

A versenyen való
részvétel, (ideértve a
versenyfeladat
megoldását,
bemutatását és az
ahhoz kapcsolódó
szakmai és
kapcsolatépítő
eseményeken való
részvételt) és az ehhez
kapcsolódó járulékos
szolgáltatások
(kapcsolattartói adatok
kezelése,
nyilvántartása,
személyes
kapcsolattartás)

Az Info tv. 5.§ (1)
bek. a, pontja,
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján Önkéntes,
érintett
hozzájárulása

5 év

e-mail cím, név;
születési idő;
lakóhely szerinti
ország;
folyamatban lévő
tanulmányok
szintje; tanulmány
területe; végzés
várható éve;
önéletrajz;
felsőoktatási
intézmény;
szakmai orientáció
e-mail cím, név;
születési idő;
lakóhely szerinti
ország;
folyamatban lévő
tanulmányok
szintje; tanulmány
területe; végzés
várható éve;
önéletrajz;
felsőoktatási
intézmény;
szakmai orientáció

Regisztrációs adatok
tisztítása, javítása;
Egységes megjelenés
biztosítása,
elgépelések javítása,
Hibátlan, nyomon
követhető tiszta
adatbázis létrehozása

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
alapján
Jogos érdek

1 év

Név, email-cím

Ajánlás alapján történő
jelentkezés kezelése;
Rendezvényre való
bejutás biztosítása,
ellenőrzése;
Referenciák
ellenőrzése, részvételi
jogosultság ellenőrzése

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
alapján

1 év

Jogos érdek

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE RENDEZVÉNYEN
VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Képmás, hang1
(az ábrázolás
módja nem egyedi)

Rendezvény
népszerűsítő
multimédia tartalom
előállítása, statisztikai
céllal látogatottság
mérése

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
és a Ptk. 2:48. § (2)
alapján

Egyéni Képmás,
hang2
(Egyént ábrázoló
felvétel)

Rendezvény
népszerűsítő
multimédia tartalom
előállítása

Az adatkezelés
időtartama

3 év

Jogos érdek
Az Info tv. 5.§ (1)
bek. a, pontja,
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján

5 év

Önkéntes, érintett
hozzájárulása

A rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülhetnek (fényképek és
videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják, hogy a
rendezvényről megfelelő multimédiás tartalom (összefoglaló tájékoztató filmek /
videók / dokumentációk és reklámanyagok) kerüljenek előállításra. Ezen kihelyezett
kamerák és a megbízottak által készített felvételek az Alapítvány felügyelete alá
tartoznak. A felvételeket a szervezet közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb
médiumokban nyilvánosságra hozhatja. A szervezet az érintett kifejezett és előzetes
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hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni
ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a
felvételeken. A szervezet a rendezvényen résztvevő látogató tájékoztatása érdekében
jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki.
Amennyiben a látogató nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák
látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel
készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel
törlését kérheti.
Egyéni képmást és vagy hangot tartalmazó felvételének készítése esetén az érintett
hozzájárulását kérjük, amelyet az esemény ideje alatt ráutaló magatartással is
megtehet, ilyen például, amikor Ön olyan területre lép be, ahol felvétel készülhet
vagy interjút ad, nyilatkozik, felhasználás vagy közzététel esetén pedig az Ön írásos
hozzájárulását kérjük az esemény ideje alatt, vagy az eseményt követő 20
munkanapon belül.
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4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS ESETÉN
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

A hírlevélre történő
feliratkozásnál
megadott
személyes adatok
Név, e-mail cím

Cél

Jogalap

Az adatkezelés
időtartama

Marketing célú
megkeresés,
rendezvénnyel
kapcsolatos
információkról
tájékoztatás küldése,
partnereink ajánlatai,
partnereink felhívásai
eljuttatása

Az Info tv. 5.§ (1)
bek. a, pontja,
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
bekezdése
alapján Önkéntes,
érintett
hozzájárulása

5 év3

Hozzájárulását az info@oev.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő
linkre kattintva bármikor visszavonhatja.
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5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAP
HASZNÁLATA SORÁN (COOKIE)
A működtetett OEV honlap felhasználó által történő használata során kezelt adatok:

Cookie típusa

Munkamenet sütik

Google Analytics*

Cél

Jogalap

Az adatkezelés
időtartama

A honlap megfelelő
működésének
biztosítása

Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások
egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.)
13/A. § (3)
bekezdésében
foglalt rendelkezés

A honlap
látogatói
munkamenet
befejezéséig

Információk gyűjtése a
honlap használatával
kapcsolatban, későbbi
fejlesztés céljából.

Az Info tv. 5.§ (1)
bek. a, pontja,
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
bekezdése
alapján Önkéntes,
érintett
hozzájárulása

6 hónap

*Bővebb
információért
látogasson
a https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu weboldalra.

el

Legtöbb esetben minden böngészőben alapértelmezetten engedélyezettek a sütik,
amelyet böngészője beállításaiban tud megváltoztatni. Bővebb információkért
keresse fel böngészője támogatási webhelyét.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cookie-k alkalmazásának letiltása, törlése a honlap
nem megfelelő működéséhez, megjelenéséhez vezethet.

Az alkalmazott sütikről és azok felhasználásról, céljairól bővebben olvashat
Adatvédelmi Nyilatkozatunkban.

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
Az adatok kezelésére, feldolgozására az Alapítvány a Magyar Vezetési és Szervezeti
Kultúra Fejlesztéséért és az EVK Szakkollégium Országos Esettanulmány Szervező
csapata jogosult.
Az Országos Esettanulmányi Verseny egyik fő értékajánlata a versenyzők szakmai
fejlődésének elősegítése kapcsolatteremtéssel a résztvevő versenyzők és a partnerek
között. Ezen értékajánlat része a résztvevő versenyzők partnerek által történő
megkeresése az önéletrajz alapján, munkalehetőség ajánlása céljából. Ennek
érdekében támogató partnereinkkel, mint az adatkezelés vonatkozásában, harmadik
felekkel, a versenyzők önéletrajzi adatait megosztjuk. Partnereink ezeket az adatokat
munkaerő-felvétel céljából kezelik. Partnereink listája a verseny hivatalos
weboldalán tekinthető meg.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online
adatbázisokban történik.
Amennyiben résztvevő versenyzőként nem kívánja, hogy önéletrajza megosztásra
kerüljön partnereinkkel, úgy ezt kérjük jelezze a rendezvény szervezői felé az
info@oev.hu email-címre küldött levélben 2022. március 4-ig.

7. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

The Rocket
Science Group,
LLC (Mailchimp)

Hírlevélküldés
adatfeldolgozói
tevékenysége a
technikai háttér
szolgáltatása kapcsán.

mailchimp.com

Továbbított
személyes adatok
kategóriái

Garanciák

Név, e-mail cím

Általános
adatvédelmi
kikötések

Paperform Pty.
Ltd
paperform.co

Google LLC
google.com

Versenyre történő
regisztráció biztosítása
és regisztrációs adatok
időszakos tárolása.
Adatokból történő
statisztikák készítése.

e-mail cím, név;
születési idő;
lakóhely szerinti
ország; folyamatban
lévő tanulmányok
szintje; tanulmány
területe; végzés
várható éve;
önéletrajz;
felsőoktatási
intézmény; szakmai
orientáció

Regisztrációs adatok
tárolása, versenyhez
szükséges adatok
előkészítése és
kezelése.

e-mail cím, név;
születési idő;
lakóhely szerinti
ország; folyamatban
lévő tanulmányok
szintje; tanulmány
területe; végzés
várható éve;
önéletrajz;
felsőoktatási
intézmény; szakmai
orientáció

Általános
adatvédelmi
kikötések

8. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az
Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában
azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása
érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a
tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak
védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

9. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti
személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és
gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.
a) A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől arról, hogy
●

milyen személyes adatait,

●

milyen jogalapon,

●

milyen adatkezelési cél miatt,

●

milyen forrásból,

●

mennyi ideig kezeli,

●

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján,

●

mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait.

b) A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az
Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
c) A törléshez való jog
Az érintett személy írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a
személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs
ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül
teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az
érintettet.

d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja
(az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól
elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által
megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok zárolását.
e) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő
személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná.
f) Panasztétel és jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az
adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint
panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást,
végezetül Bírósághoz is fordulhat.

