
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az alábbi tájékoztató a  BPI Group Hungary Kft. (Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 42.), a továbbiakban 

úgy is, mint „Adatkezelő”, vagy „Társaság”) által megszervezésre kerülő FIRST LEGO League ifjúsági 

robotversenyen (a továbbiakban: FLL) való részvételre vonatkozó adatkezelési rendelkezéseket illetve az általa 

követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési elveket határozza meg.  

 

A Tájékoztató elkészítésekor a Társaság figyelembe vette Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 

(General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit is. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő: BPI Group Hungary Kft.  

Székhely: 3527 – Miskolc, Zsigmondy u. 42. 

Cégjegyzékszám: 05-09-012799 

E-mail: office@remyinc.hu 

Telefonszám: +36 46/ 501-160 

 

2. A kezelt adatok 

 

Személyes adatokat kizárólag az alábbi esetekben kezelünk:  

 

a.) Jogszabályon alapuló felhatalmazás alapján 

- jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű; 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az 

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

b.) Ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta, hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. 

 

A Társaság csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely az FLL megszervezéséhez és lebonyolításához 

elengedhetetlen. 

 

Az adatkezelés célja: az FLL megszervezése és lebonyolítása. 

 

A kezelt adtok köre:  

 

- Név, 

- Születési év, hó, nap 

- elért versenyeredmény 

- Fényképfelvétel 

 

Az adatkezelés időtartama: Az FLL-re történő jelentkezés megküldésétől a verseny lezárásáig tartó idő. A név, 

az elért versenyeredmény, továbbá az érintettről a versenyen készült fényképfelvétel a versennyel kapcsolatban 

megjelennek a BPI Group Hungary Kft. hivatalos európai honalpján (www.remyeurope.com), valamint  a 

vállalati facebook oldalon (www.facebook.com/remymiskolc)  

 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy 

meghiúsul az adatkezelés célja.  

 

 

3. Az érintett jogai  

 

a.) Tájékoztatáshoz való jog 

 

http://www.remyeurope.com/
http://www.facebook.com/remymiskolc


Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk 

szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását 

követően – szóban is adható tájékoztatás. 

 

b.) Az érintett hozzáféréshez való joga 

 

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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; 

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a 

személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó 

információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő 

garanciákról.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 

érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az 

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 

c.) Helyesbítés joga 

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 

adatok kiegészítését.  

 

d.) Törléshez való jog 

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;  

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja;  

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor.  

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és 

a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a 

népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

•  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  



• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

• 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, a 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. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

f.) Adathordozáshoz való jog:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik 

Adatkezelőnek továbbítsa.  

 

g.) Tiltakozás joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 

történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.  

 

h.) Visszavonás joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 

i.) Eljárási szabályok:  

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy 

hónnappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, 

kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ 

vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről.  

 



Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 

érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű 

díjat számíthat fel.  

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 

rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

 

 

j.) Bírósághoz fordulás joga 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el.  

 

k.) Adatvédelmi hatósági eljárás 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 06.1.391.1400  

Fax: 06.1.391.1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

 

Miskolc, 2018.12.03. 

 

 

………………………………………………………… 

Szülő / gondviselő 

 

 

 


