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Adatkezelési tájékoztató  

a „II. FÖCIK Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Verseny” 

elnevezésű versennyel összefüggésben végzett adatkezelésről 

 

Az adatkezelő és képviselője: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (Székhely: 1107 Budapest, 

Hízlaló tér 1., Nyilvántartási szám: 01-02-0000416, Adószám: 19815912-2-42, Honlap: 

http://www.ombkenet.hu/) Képviseli: Dr. Hatala Pál, elnök, Email: ombke@ombkenet.hu, Telefon: +36 1 201 

7337 (a továbbiakban: Adatkezelő). 

 

Az érintett személye: valamennyi természetes személy, aki a "II. FÖCIK Kárpát-medencei Földrajzi- és 

Földtudományi Verseny" elnevezésű, három forduló online részvétellel és két forduló (elődöntő és döntő) 

személyes részvétellel lebonyolított versenyre (a továbbiakban: Verseny) jelentkezik, a Versenyen részt vesz, 

illetve a Versenyen elért helyezésre való tekintettel ajándéktárgyat és/vagy ajándékutalványt (a továbbiakban 

Ajándék) vesz át, ezért átadás-átvételi igazolást ír alá (továbbiakban Érintett Versenyző, valamint az a személy, 

aki a versenyző diákok felkészítését végzi (a továbbiakban: Érintett Mentor). Az adatkezelés tekintetében 

amennyiben az Érintett Versenyző kiskorú (továbbiakban Érintett Kiskorú Versenyző), úgy érintettnek minősül az 

Érintett Kiskorú Versenyző törvényes képviselője is, tekintettel arra, hogy az Érintett Kiskorú Versenyző által 

adott hozzájáruló nyilatkozat érvényessége a törvényes képviselő jóváhagyásának feltétele (a továbbiakban: 

Érintett Törvényes Képviselő). Az Érintett Versenyző, Érintett Kiskorú Versenyző, Érintett Törvényes Képviselő 

és Érintett Mentor együttesen a továbbiakban Érintett. 

 

 

Az adatkezelésekkel kapcsolatos információk 

 

Az adatkezelési folyamat I. rövid leírása: a versenyre történő regisztráció feltétele, hogy az Érintett az adatkezelő 

honlapján közzétett regisztrációs lapot megfelelően kitöltse és az Adatkezelő részére elektronikus úton, e-mailben 

elküldje. A regisztrációs lapon az érintett a személyes adatait rendelkezésre bocsátja annak érdekében, hogy a 

Versenyt megfelelően lebonyolíthassa, ennek keretében az érintett Versenyre történő jelentkezését regisztrálja, az 

érintettet beazonosítsa. Tekintettel arra, hogy az érintett kiskorú, ezért a regisztrációs lap érvényességéhez a 

kiskorú törvényes képviseletét ellátó személy (szülő vagy gyám) jóváhagyása is szükséges.  

 

A kezelt adatok köre, célja és jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama: 

 

A kezelt adatok köre és az 

adatok forrása 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés 

időtartama 

Az Érintett Versenyző és 

Érintett Kiskorú Versenyző 

esetén az Érintett Törvényes 

Képviselő teljes neve, anyja 

neve és születési helye és 

ideje, aláírása, telefonszáma, 

email címe, valamint az 

érintett által elért helyezés és a 

részére átadott ajándék 

átadásának ténye, az ajándék 

megjelölése, valamint az 

átadás ideje és helye 

Az adatok forrása: az Érintett 

Az érintett azonosítása, 

valamint annak igazolása, 

hogy az Adatkezelő az 

Érintett részére átadta, az 

Érintett átvette az ajándékot. 

E mellett az adatkezelés célja 

továbbá az Adatkezelővel 

szemben potenciálisan 

előterjeszthető jogi igények 

jogszerűségének megítélése 

és azzal kapcsolatos jogi 

álláspont kifejtése 

lehetőségének biztosítása, 

valamint a felmerülő adózási 

kötelezettségek teljesítése 

 

 

Az érintett hozzájárulása 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont]  

 

 

A regisztrációtól / 

átadás-átvételi igazolás 

aláírásától számított 5 

év, amely a potenciális 

előterjeszthető igények 

általános elévülési 

idejéhez igazodik 

 

 

Az adatkezelési folyamat II. rövid leírása: az Érintett a Versenyen elért helyezésére tekintettel Ajándékot vesz át, 

amelyet az Adatkezelő, vagy az Adatkezelővel kifejezetten az ajándék adományozása céljából szerződéses 
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viszonyban lévő jogi személy (továbbiakban Támogató) juttat. Az ajándéktárgy átadásáról-átvételéről az Érintett 

köteles nyilatkozni az átadás-átvételi igazolás aláírásával. 

 

A kezelt adatok köre, célja és jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama: 

 

A kezelt adatok köre és az 

adatok forrása 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés 

időtartama 

 

 

Az Érintett Versenyző által 

elért helyezés és a részére 

átadott ajándék átadásának 

ténye, az ajándék megjelölése, 

az átadás ideje és helye, 

valamint az érintett aláírása 

Az adatok forrása: az Érintett 

Annak igazolása, hogy az 

Adatkezelő az Érintett 

részére átadta, az Érintett 

átvette az ajándékot. E 

mellett az adatkezelés célja 

továbbá az Adatkezelővel 

szemben potenciálisan 

előterjeszthető jogi igények 

jogszerűségének megítélése 

és azzal kapcsolatos jogi 

álláspont kifejtése 

lehetőségének biztosítása, 

valamint a felmerülő adózási 

kötelezettségek teljesítése 

 

 

Az adatkezelő és az 

adatkezelővel az 

ajándéktárgy juttatására 

szerződött jogi személyek 

mint harmadik felek jogos 

érdeke 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont]  

 

 

 

 

Az ajándék átadására – 

átvételére vonatkozó 

igazolás aláírásától 

számított 8. év vége 

 

 

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén alkalmazott jogkövetkezménye: amennyiben az Érintett 

nem írja alá az átadás-átvételi nyilatkozatot, úgy az Adatkezelő nem adhatja át a nyereményt, mivel nem tudja 

igazolni a nyeremények átadását-átvételét. 

 

Az adatkezelési folyamat III. rövid leírása: a Verseny során az Érintettről fénykép, video felvétel készülhet, melyet 

Adatkezelő a Verseny promótálása során felhasználhat. Az Adatkezelő ezeket a felvételeket az Érintett 

hozzájárulása esetén a Versenyről való tudósítás céljából nyilvánosságra hozza a hivatalos honlapján, illetve a 

közösségi médiában. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által végzett itt megjelölt adatkezelés az Érintett 

hozzájárulásán alapul, ezért az Adatkezelő az Érintett által jóváhagyott hozzájáruló nyilatkozatokat dokumentálja, 

amelyeket az adatkezelés végéig megőriz. 

 

A kezelt adatok köre, célja és jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama: 

 

A kezelt adatok köre és az 

adatok forrása 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés időtartama 

 

 

Az Érintett képmása és a 

fényképen szereplő 

környezete 

 

Az adatok forrása: az Érintett 

 

Az Érintettről, mint a Verseny 

résztvevőjéről és nyerteséről és a 

részére átadott ajándékról 

fényképfelvétel és szöveges hír 

közzététele az adatkezelő 

hivatalos honlapján és a 

közösségi médiában, amelynek 

célja, hogy az adatkezelő a 

nyilvánosság részére információt 

szolgáltasson az általa szervezett 

tudományos versenyről, a 

verseny díjazottjairól. 

 

 

 

Az Érintett 

hozzájárulása 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont]  

 

 

A fényképek 

Adatkezelőnél történő 

megjelenését követő 12. 

hónap végéig. Ezt 

követően az adatkezelő 

törli a hírt a honlapról, 

illetve a közösségi 

médiáról.  
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Az Érintett teljes neve, 

születési helye és ideje, anyja 

neve, valamint az Érintett 

nyilatkozata, továbbá a 

nyilatkozat megtételének ideje 

és helye, az Érintett aláírása 

 

(a hozzájáruló nyilatkozatok 

nyilvántartása, 

dokumentálása) 

 

Az adatok forrása: az Érintett 

 

 

Az adatkezelés célja, hogy az 

Adatkezelő igazolni tudja azt, 

hogy az Érintett megadta a 

hozzájárulását az adatkezeléshez 

 

Az Adatkezelő jogos 

érdeke, amely abban 

áll, hogy igazolni 

tudja az Érintett 

adatkezeléshez való 

hozzájárulását. 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, vagy az 

adatkezelési időtartam 

lejártáig. 

Érintett Kiskorú Versenyző 

esetén az Érintett Törvényes 

Képviselő teljes neve, 

születési helye és ideje, a 

képviselt kiskorú személy 

neve, valamint a kiskorú 

személy nyilatkozatát 

jóváhagyó nyilatkozata, 

továbbá a nyilatkozat 

megtételének ideje és helye, a 

Törvényes képviselő érintett 

aláírása 

 

(a hozzájáruló nyilatkozatok 

nyilvántartása, 

dokumentálása) 

 

Az adatok forrása: az Érintett 

Az adatkezelés célja, hogy az 

Adatkezelő igazolni tudja, hogy a 

kiskorú érintett érvényes 

hozzájárulást adott az 

adatkezeléshez, tekintettel arra, 

hogy a kiskorú 

jognyilatkozatának 

érvényességéhez a törvényes 

képviselő 

hozzájárulása/jóváhagyása 

szükséges. 

Az Adatkezelő jogos 

érdeke, amely abban 

áll, hogy igazolni 

tudja a kiskorú 

érintett 

adatkezeléshez való 

hozzájárulásának 

érvényességét. 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, vagy az 

adatkezelési időtartam 

lejártáig. 

 

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén alkalmazott jogkövetkezménye: az Adatkezelő nem teszi 

kötelezővé az Érintett Kiskorú Versenyző részére, hogy fényképét felhasználja, az kizárólag az ő akaratán múlik. 

Amennyiben Érintett Kiskorú Versenyző fényképfelvételt küld, úgy azokon az Adatkezelő csak akkor végezhet 

adatkezelési műveleteket, ha Érintett Kiskorú Versenyző a hozzájárulását adta az adatkezeléshez, illetve azt az 

Érintett Törvényes Képviselője jóváhagyta. E nélkül az Adatkezelő, a hozzájárulását megtagadó Érintett fényképe 

nélkül közöl hírt a versenyről a nyilvánosság részére. 

 

Adatkezelési folyamat IV. rövid leírása: az Adatkezelő függetlenül attól, hogy az Érintett küld-e hozzájárulást a 

Versenyen készült fényképfelvétel közzétételéhez, a kiskorú érintett nevének és az általa képviselt középiskolának, 

valamint az Érintett által (az érintett csapata által) elért eredmény megjelölésével nyilvános hírt közöl a központi 

honlapján és a hivatalos közösségi oldalain annak érdekében, hogy a nyilvánosság részére közvetítsen az 

Adatkezelő által a középiskolások részére szervezett versenyről, a Verseny résztvevőiről és az általuk elért 

helyezésekről.  
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A kezelt adatok köre, célja és jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama: 

 

A kezelt adatok köre és az 

adatok forrása 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés 

időtartama 

Az Érintett teljes neve, a 

csapat neve, amelynek az 

Érintett tagja volt a 

Versenyen, az Érintett által 

képviselt középiskola neve, az 

Érintett Mentor neve 

 

 

Az Érintettről, mint a verseny 

résztvevőjéről szöveges hír 

közzététele az Adatkezelő 

hivatalos honlapján és a 

közösségi médiában, 

amelynek célja, hogy az 

Adatkezelő a nyilvánosság 

részére információt 

szolgáltasson az általa 

szervezett versenyről, a 

Verseny nyerteseiről és a 

díjazottakról. 

 

 

Az Adatkezelő jogos 

érdeke, amely abban áll, 

hogy hírt közvetítsen a 

nyilvánosság részére az 

általa rendezett 

versenyekről és a 

Versenyen történt 

eseményekről 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont]  

 

A hír nyilvánosságra 

hozatalától számított 12. 

hónap vége. Ezt 

követően a hírek törlésre 

kerülnek a honlapról és a 

közösségi média 

felületeiről.  

 

 

Adatkezelési folyamat V. rövid leírása: az Érintett Versenyzők és Érintett Kiskorú Versenyzők – illetve a csapatok, 

amelyeknek az Érintett Kiskorú Versenyzők a tagjai – által készített és az Adatkezelő részére a versenyben való 

részvétel során megküldött projektmunkákból készített videókat az Adatkezelő a www.youtube.com oldalon 

nyilvánosságra hozhatja. A videón az Adatkezelő megjelöli a csapatot, amely a projektmunkát készítette, illetve a 

csapat tagjait, így az érintettek teljes nevét és az általuk képviselt középiskolát.  

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés időtartama 

A Versenyen résztvevő 

csapatok által készített és 

beadott projektmunka, az 

érintett / kiskorú érintett teljes 

neve, a csapat megjelölése, 

amelynek tagja, valamint az 

általa képviselt középiskola 

megjelölése.  

 

Az adatok forrása: az Érintett 

 

A Versenyen részt vett csapatok 

által bemutatott projektvideók 

közzététele a www.youtube.com 

nyilvánosan elérhető csatornán, 

amelynek célja a Versenyről, a 

Versenyen részt vevő 

projektmunkákról és a 

nyertesekről nyilvánosság részére 

történő tudósítás, valamint a 

projekt dokumentációja 

Az Adatkezelő jogos 

érdeke, amely abban 

áll, hogy hírt 

közvetítsen a 

nyilvánosság részére 

az általa rendezett 

versenyekről és a 

Versenyen történt 

eseményekről 

 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

 

Az Adatkezelő az 

adatkezelést 2025. 

december 31-ig végzi. 

 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre 

 

Az Adatkezelő részéről az adatok megismerésére jogosult személyek: a Verseny szervezője, a verseny 

finanszírozását biztosító projekt vezetője és adminisztrációjával megbízott munkatársak, valamint a projekt 

finanszírozását biztosító Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Az adatok esetleges címzettje: amennyiben az ajándékot adományozó alább megjelölt személy az Adatkezelőt 

felszólítja az átadás-átvétel igazolására, úgy az Adatkezelő az átadás-átvételi igazolást elektronikus úton továbbítja 

a címzett részére. 

Címzettek köre: az Adatkezelő az ajándéktárgyakat juttató Támogatók részére felszólítás esetén köteles igazolni 

az ajándéktárgyak átadását és átvételét, ezért a Támogatók részére esetlegesen továbbításra kerül az Adatkezelés 

I.-be megjelölt adatok. 

Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelő és a Támogató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az 

adattovábbítás célja: az ajándék átadásának-átvételének igazolása.  

 

Az Érintettek jogai 

– előzetes és átlátható tájékoztatáshoz való jog [GDPR 14. cikk]: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés 

megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal 

összefüggő minden információról. Jelen tájékoztató elektronikus közzétételével az Adatkezelő lehetőséget biztosít 

arra, hogy az Érintett bármikor megismerje annak tartalmát. Az Adatkezelő az elektronikus úton végzett 

adatgyűjtés megkezdésekor a jelen tájékoztató elérhetőségéről tájékoztatja az Érintettet. 

 

– a hozzájárulás visszavonásának joga [7. cikk (3) bekezdés]: az érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának 

joga, amely esetén az Adatkezelő köteles törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a GDPR 

17. cikk (3) bekezdésében lévő valamely feltétel fennáll. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása 

azonban nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 

– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: az Érintett írásban – ide értve az elektronikus utat is – előterjesztett 

kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet. Az Érintett kérelmére 

az Adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az Érintettre vonatkozó adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén 

– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő elősegíti az Érintett e jogának érvényesülését, 

illetve érvényesítését azzal, hogy Adatkezelő elfogad minden kérelmet, amelynek tartalmából megállapítható az 

Érintett e jogának érvényesítésére irányuló kérelme és az Érintett kétséget kizáróan beazonosítható. 

 

– a személyes adatok helyesbítéséhez való jog [GDPR 16.cikk]: az Érintett kérheti személyes adatainak 

indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz, valamint – figyelemmel az 

adatkezelés céljára – kérheti személyes adatainak kiegészítését. 

– tiltakozáshoz való jog [GDPR 21.cikk]: az Érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, amennyiben 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 

szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni. 

 

– törléshez való jog [GDPR 17. cikk]: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő¬ indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott 

valamely feltétel fennáll. A személyes adatok törlése esetén az Adatkezelő az elérhető technológia és a 

megvalósítási költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges további adatkezelőket, illetve 

adatfeldolgozókat, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a törléshez 
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való jogot korlátozza és az adatok törlését megtagadja, illetve ne valósítsa meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) 

bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. 

 

– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 

– a felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, bírósághoz történő fordulás joga és panasztételi jog [GDPR 77.cikk]: 

amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben bármely Érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, 

hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Jogsérelem 

esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus 

levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat. 

Az Érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az Adatkezelő postacímére, vagy a postmaster@mageof.t-

online.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban, illetve – amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus 

úton nyújtotta be – elektronikus úton tájékoztatást ad. 

 

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok 

 

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelése során az alábbi jogszabályok és belső szabályzat 

rendelkezéseit veszi figyelembe. A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések e jogi normákban foglaltak szerint 

értendőek.  

a) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban "GDPR"); 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.); 

c) az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata 

 

Budapest, 2022. augusztus 8. 

 

       Dr. Hatala Pál 

          Adatkezelő képviselője 

 


