ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI
VERSENY

A Z ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

A Z ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) által szervezett Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés.

A Z ADATKEZELÉS CÉLJA ( I )
A KRE Tanítóképző Főiskolai Kara (TFK) által rendezett versenyhez kapcsolódó adatkezelés. Ehhez
szükséges a jelentkezők regisztrálása, majd a versenydolgozatok értékelése. Az eredményeket (az
érintettek hozzájárulása esetén) a KRE nyilvánosságra hozza az alábbiak szerint: név, helyezés,
intézmény, felkészítő tanár. Hozzájárulás hiányában az adott helyezést anonim módon jelenítjük meg.

A DATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul.

A Z ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja. Tekintettel az érintettek életkorára, a törvényes képviselők hozzájáruló nyilatkozatai
az adatkezelést megelőzően beszerzésre kerülnek.

A DATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE , ELÉRHETŐSÉGEI , KÉPVISELŐJE ÉS AZ ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE

A KRE adatvédelmi szabályzata alapján az Egyetemen folyatott adatkezelések adatkezelője az Egyetem.
Az egyes adatkezeléseket az Egyetem erre felhatalmazott szervezeti egységei útján végzi.
Adatkezelő megnevezése:
Székhely és levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviselő:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
E-mail cím:

Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455 9060
rektori.hivatal@kre.hu
Dr. Czine Ágnes (rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes)
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
adatvedelem@kre.hu

A Z ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG ( EK ) MEGNEVEZÉSE ,
ELÉRHETŐSÉGEI , A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE
Az adatkezelésben a KRE TFK is érintett, de az adatkezelés feltételei azonosak.
1. Adatkezelést végző szervezeti egység neve: KRE Tanítóképző Főiskolai Kar
Szervezeti egység vezetője: Dr. Pap Ferenc dékán
Elérhetőség: tfk.dekan@kre.hu

I GÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ ( K ) ADATAI
Az intézmény a regisztrációs felülethez Google Űrlapot vesz igénybe, amelynek adatkezelési
tájékoztatója a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el.

A Z 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 közösségimédiafelületeken nyilvánosságra hoznak. Az érintett a nyilvánosságra hozatal ellen előzetesen, vagy annak
megtörténtét követően bármikor tiltakozhat az adatvedelem@kre.hu címen.

A Z ÉRINTETTEK KÖRE
Az érintettek a versenyre jelentkező tanulók.

A Z ÉRINTETTEK ( BECSÜLT ) SZÁMA
A jelentkezők várható létszáma 60000 fő.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
A kezelt adatkörök: név, születési hely, idő, anyja neve, intézmény, törvényes képviselő neve, a
versenyfeladatok és annak értékei, eredményei. A magyarországi felkészítő tanárok adatait közérdekből
nyilvános adatoknak tekintjük az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján. A külföldi felkészítő tanárok és
szervezők adatainak kezelése előzetes hozzájárulás alapján történik.

A Z ADATOK FORRÁSA ( AZ ÉRINTETT , VAGY MÁS ADATKEZELÉS )
Az adatok az érintettektől származnak, azokat a jelentkezéskor adják meg a hozzájáruló nyilatkozattal
együtt.

A Z ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Elektronikus (számítógépes) és hagyományos, papír alapú adatkezelés, tehát vegyes.

A DATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések alapját a Google által alkamazott adatbiztonsági intézkedések jelentik.
A papír alapú adatkezelések biztonsági intézkedéseire a KRE adatkezelési szabályzatában foglaltak
irányadóak.

A Z ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton)
tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az adatvedelem@kre.hu e-mail címen
keresztül.

K ÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
A külső adattovábbításra nem kerül sor, kivéve az érintett helyezettek adatainak nyilvánosságra
hozatalát.

H ARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor, kivéve a Google által végzett
adatfeldolgozási műveletekhez kapcsolódó elektronikus adattovábbítást, valamint a nyilvánosságra
hozatalt a helyezést (díjazást) elért versenyzők esetében. Bizonyos esetekben harmadik országból
származnak személyes adatok, ezekkel összefüggésben csak olyan személyes adatokat továbbítunk
harmadik országokba, amelyek eredetileg is onnan származtak. Az előzetes hozzájárulás természetesen
ezekben az esetekben is feltétele az adatkezelésnek.

