KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„PSALLITE” KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜLEKEZETI ÉNEK,
EGYHÁZI NÉPÉNEK ÉS ZSOLTÁRÉNEKLÉSI VERSENY

AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Pedagógiai Kara a 2022/2023-as
tanévtől kezdődően évente rendezi meg a magyarországi és határon túli magyar köznevelési
intézmények nappali tagozatos tanulói (9 – 12. osztály) részére a „Psallite” Kárpát-medencei
gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltáréneklési országos versenyt. Az első fordulót a
határon innen és túl egyaránt nevező intézmények rendezik, míg a döntő helyszíne a Károli
Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.). A kétfordulós
verseny megvalósítása során személyes adatok kezelésére kerül sor (regisztráció, értékelés,
felvételek készítése, felvételek és eredmények nyilvánosságra hozatala), melyekhez az
Egyetem adatvédelmi tisztviselője, a szervezésben részt vevő oktatók, valamint a
Támogatáskezelő a monitoring tevékenység során hozzáférhetnek.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA(I)
Az adatkezelés fő célja a „Psallite” Kárpát-medencei gyülekezeti ének, egyházi népének és
zsoltáréneklési verseny sikeres lebonyolítása.
A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés célja a regisztrált
intézmények és természetes személyek későbbi azonosíthatósága.
A jelenléti ívekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének célja a versenyen megjelent
személyek részvételének igazolása.
Az értékeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésének célja a helyezések
megállapítása.
A felvételkészítés és a felvételeknek Egyetem honlapján történő közzétételének célja a verseny
népszerűsítése és dokumentálása.
Az eredmények közzétételének célja a versenyen kimagasló eredményt elérő érintettek
elismerése.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JOGALAPJA
Az e tájékoztatóban megjelölt tevékenységek vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az
érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez [az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja]. Kiskorú érintettek esetében a törvényes képviselők hozzájáruló

nyilatkozatai kerülnek beszerzésre. Amennyiben az érintettek nem járulnak hozzá személyes
adataik nyilvánosságra hozatalához, úgy az adott helyezést anonim módon jelenítjük meg.

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Az adatkezelési tevékenységek jogalapjára tekintettel nem szükséges.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem
Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefonszám: +36 (1) 455 9060
E-mail cím: rektori.hivatal@kre.hu
Képviselő: Prof. Dr. Trócsányi László Henrik rektor
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Molnár Péter
E-mail cím: adatvedelem@kre.hu

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE,
ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE
Az adatkezelést végző szervezeti egység a KRE Pedagógiai Kar
Levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Képviselő: Prof. Dr. Pap Ferenc dékán
Elérhetőség: psallite@kre.hu

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI
Az érintettről készült fotókat, valamint kép- és hangfelvételeket (videós összeállításként)
adatkezelő továbbíthatja a Facebook és az Instragam üzemeltetőjének (Meta Inc.), valamint a
LinkedIn üzemeltetőjének (Microsoft Corporation.) A fenti üzemeltetők egyes esetekben
adatfeldolgozónak minősülhetnek.
Az adatfeldolgozók adatvédelmi gyakorlatáról bővebben az alábbi weboldalakon olvashat:
a) Meta Inc.:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
b) Microsoft Corporation (LinkedIn): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Az adatok megőrzésének ideje a verseny eredményhirdetését követő egy év, kivéve a díjazottak
adatait, amelyeket nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, továbbá a KRE által kezelt
közösségi médiafelületeken nyilvánosságra hoznak. Az érintett a nyilvánosságra hozatal ellen
előzetesen, vagy annak megtörténtét követően bármikor tiltakozhat az adatvedelem@kre.hu
címen.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
Az érintettek a versenyre jelentkező intézmények, tanulók és a külföldi tanulók felkészítő
tanárai (a magyarországi felkészítő tanárok adatait közérdekből nyilvános adatoknak tekintjük
az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján). Az adatkezelési tevékenység során az érintettek alábbi
személyes adatait kezeljük: név, iskola, felkészítő tanár e-mail-címe és telefonszáma.

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA
A jelentkezők várható létszáma:100 fő.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
a) a regisztrációval összefüggésben kezelt adatok:
aa) a tanuló neve,
ab) a tanuló intézményének megnevezése, OM azonosítója, székhelye, címe
ac) a felkészítő tanár neve, e-mail-címe és telefonszáma;
b) a jelenléti ívekkel összefüggésben kezelt adatok: az érintett neve és aláírása;
c) az értékeléssel összefüggésben kezelt adatok: a versenyfeladatok értékei, eredményei;
d) a felvételkészítéssel összefüggésben kezelt személyes adatok: az érintettek képmása, az
érintett előadásáról készült hang- és képfelvétel;
e) az eredmények közzétételével összefüggésben kezelt személyes adatok:
ea) a tanuló neve, évfolyama
eb) a tanuló intézményének megnevezése, székhelye, címe
ec) a felkészítő tanár neve és elérhetősége.

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT VAGY MÁS ADATKEZELÉS)
Az adatok forrása az érintett .

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Az adatokat elektronikusan és papíralapon is kezeljük.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat I.
Szervezeti
és
Működési
Rend
I.13.
Informatikai
Szabályzatában
(http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) és a KRE Szervezeti és
Működési Szabályzat I. Szervezeti és Működési Rend I.5. Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzatában
(a
továbbiakban:
KRE
Adatvédelmi
Szabályzat)
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html) foglaltak az irányadóak.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papíralapon, személyesen,
elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az
adatvedelem@kre.hu e-mail-címen keresztül. Az érintetti jogokról bővebben a KRE
Adatvédelmi
Szabályzatának
IV.
fejezetében
tájékozódhat
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html).

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Külső adattovábbításra nem kerül sor, kivéve az érintett helyezettek adatainak nyilvánosságra
hozatalát az Egyetem honlapján és közösségi médiafelületein, így Facebook-, Instagram- és
LinkedIn oldalán. A díjazottak esetében a személyes díjátvétel esetén az átvételt igazoló
elismervényt továbbítjuk a Támogató és a Támogatáskezelő felé. A támogatói okirat és a
kapcsolódó ÁSZF értelmében továbbításra kerülhetnek a Támogató és a Támogatáskezelő felé
a következő, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok is:
A szakmai beszámolóhoz kötelezően csatolandó a támogatási cél megvalósulását alátámasztó
dokumentáció és egyéb, ezt alátámasztó irat, így különösen:
a)
b)
c)
d)

a támogatásból készült kiadványok;
sajtómegjelenések (nyomtatott és elektronikus);
jelenléti ívek;
továbbá minden olyan dokumentum, amely a vállalt program megvalósítását
alátámasztja.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK

Az adatkezelési tevékenység során harmadik országba történő adattovábbításra kerülhet sor
(közösségi médiafelületeken történő közzététel). A harmadik országba történő adattovábbítás
megfelelőségi határozat, illetve az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő
garanciák hiányában történik, amely az érintett által a mindennapok során önként személyes
adatokat tartalmazó állományok önkéntes továbbításához hasonló kockázatot hordoz magában
az érintettek vonatkozásában (körülményesebb és vélhetően kevésbé hatékony jogérvényesítés,
adminisztrációs többletterhek).

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(nagykorú1 érintett)

Alulírott ………………………………………………………………….. a Károli Gáspár Református
Egyetem kre.hu/adatvedelem weboldalon található „Adatkezelési tájékoztató„PSALLITE” KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜLEKEZETI ÉNEK, EGYHÁZI NÉPÉNEK ÉS
ZSOLTÁRÉNEKLÉSI VERSENY” című adatkezelési tájékoztatóját megismertem és annak
ismeretében hozzájárulásom adom személyes adataimnak a tájékoztatóban foglaltak
szerinti kezeléséhez.

Kelt

Aláírás

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(kiskorú2 érintett)

Alulírott ………………………………………………………………….., mint …………………………….. kiskorú
törvényes képviselője a Károli Gáspár Református Egyetem kre.hu/adatvedelem
weboldalon található „Adatkezelési tájékoztató- „PSALLITE” KÁRPÁT-MEDENCEI
GYÜLEKEZETI ÉNEK, EGYHÁZI NÉPÉNEK ÉS ZSOLTÁRÉNEKLÉSI VERSENY” című
adatkezelési tájékoztatóját megismertem és annak ismeretében hozzájárulásom adom a
kiskorú személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Korlátozások: az érintett képmást tartalmazó fényképeknek, továbbá az előadásáról
készült kép- és hangfelvételnek az adatkezelő közösségi médiafelületein történő
közzétételéhez hozzájárulok.

1
2

16. életévét betöltött természetes személy
16. életévét be nem töltött természetes személy

IGEN / NEM3

Kelt

Aláírás

Jelenléti ív fejrész minta:

Alulírott ………………………………………………………………….. a Károli Gáspár Református
Egyetem kre.hu/adatvedelem weboldalon található „Adatkezelési tájékoztató„PSALLITE” KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜLEKEZETI ÉNEK, EGYHÁZI NÉPÉNEK ÉS
ZSOLTÁRÉNEKLÉSI VERSENY” című adatkezelési tájékoztatóját megismertem és annak
ismeretében e jelenléti ív aláírásával hozzájárulásom adom személyes adataimnak a
tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Kelt

Aláírás
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A megfelelő aláhúzandó

