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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Preambulum 

Jelen dokumentum egy Adatkezelési Tájékoztató, amely a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Társaság vagy Adatkezelő) által végzett, a „BAY KUTATÓKÉPZŐ 

nyereményjáték” (továbbiakban, mint Játék) megvalósulása során történő személyes 

adatkezelésekhez kapcsolódik. 

Jelen dokumentum célja, hogy a Játékosok, mint Érintettek számára tájékoztatást adjon a személyes 

adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogaikról. Jelen tájékoztató minden olyan Érintett 

személyes adatának a kezelésére vonatkozik, akik nem a Táraság, mint adatkezelő munkavállalói. 

Ezt a tájékoztatót a Társaság minden Érintett részére megküldi, akik a fentnevezett Játékkal 

összefüggésben közvetlenül kapcsolatba lépnek a Társasággal, ezáltal sor kerül a személyes adataik 

Társaság által történő kezelésére. 

Fentieken túl a Társaság minden olyan jogi személy részére is megküldi jelen tájékoztatót, amelyek 

szerződéses jogviszony keretében kapcsolatba kerültek a Társasággal a fent megnevezett Játék 

megvalósításával összefüggésben, és amely jogi személyek képviselőinek, munkavállalóinak - mint 

Érintetteknek - a személyes adataik kezelésére így sor kerül a Társaság által. 

Amennyiben Ön a jogi személy törvényes képviselője, úgy kérjük biztosítsa, hogy az Ön által 

képviselt jogi személy minden olyan munkavállalója megismerje jelen Adatkezelési Tájékoztató 

tartalmát, aki a Társasággal a fent megnevezett Játék megvalósításával összefüggésben kapcsolatba 

került vagy kerülni fog. 

Kérjük az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén 
előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával az 
abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja. 

1) A Bay Zoltán Közhasznú Kft., mint a személyes adat kezelője és feldolgozója is egyben, az 
adatok feldolgozására és nyilvántartását maga végzi, harmadik felet a feladattal nem bíz meg (a 
továbbiakban: Adatkezelő).  
 
2) Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen 
tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A 
személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak 
eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.  
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3) Fogalmak 

 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 
 

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 

 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 
4) Adatkezelő adatai 
Adatkezelő neve: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.  

Adatkezelő címe: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. 

Adatkezelő e-mai elérhetősége: bayzoltan@bayzoltan.hu  

Adatkezelő telefonos elérhetősége: + 36 1/463-0500 

Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: 01-09-968419 

5) Adatkezelés jogalapja:  
 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes 
hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) a)]). 
 

mailto:bayzoltan@bayzoltan.hu
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Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés 
visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő 
teljesítést nem érinti.  
 
6) A kezelt adatok köre: 
A személyes adatok kezelése kiterjed a Játékban való részvételhez a Játékosok által a 

www.bayzoltan.hu oldalon közzétett Játékszabályzatban rögzítettek szerint az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott adatokra. 

Fentiek alapján a Játék során kezelt adatok különösen, de nem kizárólagosan:  

- Játékos neve 

- Játékos e-mail címe 

- Játékos születési ideje 

 
Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot. 
 
7) Rendelkezés a személyes adatról 
 
Az Érintett – a kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, 
jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő a bayzoltan@bayzoltan.hu címen. 
Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás 
körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen tagadhatja meg, melyről az Érintettet a 
pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.  
 
8) Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga). 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).  
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez 
való jog). 
 

http://www.bayzoltan.hu/


                                                                                     
                                                                                                      

_____________________________________________ 
 

 

________________________________________________ 
 

       

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog). 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta 
(adathordozhatósághoz való jog). 
 
Az Érintett jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak 
valamelyike teljesül (korlátozáshoz való jog): 

o Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 

o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett 
jogos indokaival szemben, 

o az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön 
valamely okból ellenzi az adatok törlését; 

o az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek; 

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet 

(a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett 

adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások 

jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön 

minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és 

szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára 

elérhetők. 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja – 
amennyiben az adatok kezelésére az Érintett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás 
visszavonásához való joga). 
 
9) Az adatkezelés ideje 
Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került személyes adatokat 
határozatlan ideig tárolja.  

Az adatok törlésre kerülnek:  
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- az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt 
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is 
szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig) 

- a honlap megszűnésével  
- az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.  

 
10) Az adatokat megismerő személyek köre  
A Társaság a Játékkal összefüggésben történő adatkezelések során az Ön bizonyos személyes adatait 

más címzettekkel közli. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat 

és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az Ön adatait. 

 
11) Adatbiztonság 
Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési 
intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy 
jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben. 

12) Automatizált döntéshozatali  
 
Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt. 
 
13) Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából 
 
Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti.  
 
14) Jogorvoslat 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályba ütközik, 
úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve jogsértés esetén 
az illetékes Törvényszékhez fordulhat. 
 
15) A személyes adatok kezelésének jogi háttere 
Az Adatkezelő által az Ön személyes adataira irányuló adatkezelés során különösen, de nem 

kizárólagosan az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- 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 szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet, a továbbiakban: GDPR). 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv). 
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- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. 
rendelet). 

 

 


