
BankVelem PénzOkos Kupa elnevezésű tudásverseny 

 Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályai 

A versenybe valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi 

lakcímmel rendelkező, természetes személy regisztrálhat csoportot, valamint szülői 

hozzájárulással kiskorú személy is jogosult részt venni. A döntőben való személyes 

részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok csak valós általános iskolával, valódi 

(nevezett) csapat tagokkal, valamint felkészítő tanárral rendelkezzenek. A döntőn 

résztvevő csapatok tagjainak maximális életkora 14 év.  

A játékban nem vehetnek részt, a játékot fejlesztő PontVelem Nonprofit Kft., illetve a 

fő támogató, a Pénziránytű Alapítvány munkatársai.  

1. A kezelt személyes adatok köre 

A PontVelem Nonprofit Kft. kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a 

csapatot regisztráló versenyző, a BankVelem PénzOkos Kupa versenybe történő 

regisztráció során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó 

tájékoztatás birtokában bocsátott a PontVelem rendelkezésére, és amelyeknek a 

PontVelem által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, 

kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta. Cselekvőképtelen kiskorú személy 

(14. életévét be nem töltött kiskorú, valamint 14. életévet már betöltött kiskorú, akit a 

bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett) nyilatkozatához 

szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása. A korlátozottan cselekvőképes (14. 

életévét már betöltött, de 18 életévét még be nem töltött, cselekvőképességet 

kizáró gondnokság alatt nem álló) kiskorú nyilatkozatához nem szükséges a törvényes 

képviselő hozzájárulása, figyelemmel arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes 

személy a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet. (Ptk. 12/A (3) a. 

pont és Ptk 85. §) 

A csapatot regisztráló csapatkapitánynak lehetősége van megadni a csapat tagok 

és a csapatot felkészítő tanár nevét és e-mail címét. A tagok ezt követően 

feliratkozhatnak a www.penzokoskupa.hu hírleveleire. Amennyiben a tagok és a 

tanár nem iratkoznak fel a hírlevelekre, abban ez esetben PontVelem Kft. nem 

használja fel ezeket az adatokat. 

A Felhasználó által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás 

nélkül, ingyenesen visszavonható. A pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen kérhető 

a csapat regisztrációjának törlése. A cselekvőképtelen kiskorú visszavonó 

nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A 

regisztráció törlése, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a PontVelem Kft., a 

nyilatkozó Felhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát a saját adatkezelési 

nyilvántartásából haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban 

nem kezeli.  
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2. Versenyzők: 

 

1. A regisztráló csapatkapitány: 

A www.penzokoskupa.hu  oldalra 3 fős csapatokat lehet regisztrálni. A csapatot a 

regisztráló játékos regisztrálja, a versenyző csapatot ő nevezi el. A csapat mellé 

megjelöli a tagok nevét és e-mail címét, valamit megjelölhet felkészítő tanárt is. A 

csapatot regisztráló játékos tud belépni a weboldalon, az ő regisztrációja alatt tud 

majd versenyezni a csapat. Amennyiben a www.pontvelem.hu oldalon regisztrált e-

mail címmel regisztrál a versenybe, az online fordulók kitöltéséért OkosPont jóváírást 

kap a PontSzámlájára.  

2. Regisztrált csapattag: 

A csapatot létrehozó csapatkapitány regisztrálhatja a három fős csapat tagjait is. A 

tagok nem rendelkeznek külön regisztrációval, külön nem tudnak belépni, nem 

kapnak hírlevelet sem. A csapat tagoknak a www.penzokoskupa.hu oldalon 

lehetőségük van hírlevél feliratkozásra, hogy értesülhessenek a versennyel 

kapcsolatos eseményekről. Amennyiben a www.pontvelem.hu oldalon regisztrált e-

mail címmel regisztrálják a versenybe, az online fordulók kitöltéséért OkosPont 

jóváírást kap a PontSzámlájára.  

 

3. Regisztrált felkészítő tanár: 

A csapatot létrehozó csapatkapitány három fős csapata mellé tud regisztrálni egy 

felkészítő tanárt is. A felkészítő tanár nem rendelkezik külön regisztrációval, nem tud 

belépni, nem kap hírlevelet. A felkészítő tanárnak a www.penzokoskupa.hu oldalon 

lehetősége van hírlevél feliratkozásra, hogy értesülhessen a versennyel kapcsolatos 

eseményekről. 

3. Adatok kezelése: 

A BankVelem PénzOkos Kupában résztvevő versenyzők részvételükkel automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a verseny hivatalos játékszabályát és adatvédelmi 

szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 

A versenyzők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a 

PontVelem Nonprofit Kft. a játékosok adatait (név, e-mail cím) díjmentesen 

nyilvántartásba vegye és a jelen verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára a 

jövőben is díjmentesen kezelje. A versenyzők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a 

megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit Kft. marketing tevékenysége 

céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen 

információkat nem adja tovább.  

 Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával 

megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a játékban részvétellel, a 
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regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja 

meg. 

 A versenyzők adatainak feldolgozását a PontVelem Kft. végzi. 

 A PontVelem Kft. díjmentesen felhasználja a versenyzők adatait a játék 

lebonyolítása és dokumentálása céljára. 

 A nyertes csapatok adatait, kizárólag a nevét és e-mail címét a 

PontVelem Kft. nyilvánosságra hozza a játék lezárását követően 

a  www.penzokoskupa.hu oldalon.  

 A versenyzők a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül (kivéve 

kiskorúak esetén szükséges szülői hozzájárulás) és visszavonhatatlanul 

vállalják a részvételt és együttműködést, a versenyt népszerűsítő, illetve 

a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok 

elkészítése során. 

 A verseny döntőjén készült minden kép, a PontVelem Kft. tulajdona lesz 

és korlátlanul felhasználhatja azt. 

Az adatkezelő a versenyzők személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja 

megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott 

hozzájárulását vissza nem vonja. 

Az adatok a csapatok előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott 

eseteket. 

A PontVelem Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a 

jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a 

játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről 

szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a versenyzők, 

akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és 

indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik, a BankVelem PénzOkos Kupa játék 

ideje alatt, a PontVelem Kft. e-mail címére küldött (pontvelem@pontvelem.hu) 

levélben, adattörlés tárggyal. A játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama 

alatt az adatainak a törlése a versenyből való kizárását eredményezi, mivel 

Pontvelem Kft. az adatok hiányában nem tudja biztosítani a játékos részvételét. 

4. Hírlevél 

A PontVelem Kft. rendszeresen, hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a 

játékosokat, akik a hírlevél küldését kérték.  

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3. 

E-mail: pontvelem@pontvelem.hu 

Cégjegyzékszám: 13- 09- 145720 
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Adószám: 23281345-2-13 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 

Nyilvántartásba vételi szám: 2414/N 

A PontVelem jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a BankVelem 

PénzOkos Kupa weboldalán. 

A PontVelem fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő 

megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a versenyzőket. 

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem 

egyértelmű, kérjük, írja meg a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre! 
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