2020. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE ÉS
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A versenybe valamennyi felső tagozatos (5-8. osztályos), magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, illetve határon túli, magyarajkú természetes személy regisztrálhat
csapatot. A döntőben való személyes részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok valós
iskolával, valódi (nevezett) csapattagokkal, valamint felkészítő tanárral rendelkezzenek.
Magyarországon élő diákok azonosítása a regisztrációkor megadott OM azonosító alapján
történik (a diákigazolványon található, 7-essel kezdődő, 11 jegyű szám).
A versenyben nem vehetnek részt, a versenyfeladatokat kifejlesztő PontVelem Nonprofit Kft.
(továbbiakban Szervező) gyermekei.
I. A kezelt személyes adatok köre
A Szervező kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a csapatot regisztráló
versenyző, a ZöldOkos Kupa versenybe történő regisztráció során önkéntesen, az adatkezelés
feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátott a Szervező rendelkezésére.
A 14. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen kiskorú személy nyilatkozatához szükséges a
törvényes képviselőjének hozzájárulása.
A Felhasználó által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonható. A fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen kérhető a csapat
regisztrációjának törlése. A 14. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen kiskorú visszavonó
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A regisztráció
törlése: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a Szervező, a nyilatkozó Felhasználó nevét
és minden egyéb személyes adatát a saját adatkezelési nyilvántartásából haladéktalanul törli,
ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.

II. Versenyzők:
1. A regisztráló csapatkapitány
A 3 fős csapatot a csapatkapitány regisztrálja a www.zoldokoskupa.hu weboldalon
(továbbiakban: Honlap), a csapatot ő nevezi el. A csapatkapitány a csapathoz megjelöli a
tagok nevét és e-mail címét, valamit a felkészítő tanár nevét és e-mail címét is. A
Magyarországon élő diákoknak a regisztrációhoz a diákigazolványon megjelölt OM
azonosítójukat is meg kell adni. A Honlapra a csapatot regisztráló csapatkapitány tud belépni,
az ő regisztrációja alatt tud majd versenyezni a csapat.
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2. Regisztrált csapattag
A csapatot létrehozó csapatkapitány regisztrálja a 3 fős csapat többi tagját is. A tagok nem
rendelkeznek külön regisztrációval, nem tudnak külön belépni a Honlapra. A csapattagoknak a
Honlapon keresztül lehetőségük van hírlevél-feliratkozásra, hogy a versennyel kapcsolatos
eseményekről külön is értesülhessenek.
3. Regisztrált felkészítő tanár
A csapatot létrehozó csapatkapitánynak 3 fős csapata mellé egy felkészítő tanárt is
regisztrálnia kell. A Honlapon a felkészítő tanárnak is lehetősége van hírlevél-feliratkozásra, hogy
a versennyel kapcsolatos eseményekről értesülhessen.
III. Adatok kezelése:
A ZöldOkos Kupán részt vevő versenyzők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a verseny hivatalos verseny- és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul
veszik, hogy:
A versenyzők a versenyben való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a verseny szervezője, a
PontVelem Nonprofit Kft. a regisztrált diákok adatait (név, e-mail cím, oktatási azonosító)
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 Szervező 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
hozzájárulás alapján történik, a játékos a hozzájárulást, az adatkezelés tekintetében, a játékban
való részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.
A versenyzők adatainak feldolgozását a Szervező végzi.
A Szervező díjmentesen használja fel a versenyzők adatait a verseny lebonyolítása és
dokumentálása céljára.
A nyertes csapatok nevét a Szervező a verseny lezárását követően hozza nyilvánosságra a
www.zoldokoskupa.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 Szervező tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja
azt.
Az adatkezelő a versenyzők személyes adatait addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg
nem szűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza
nem vonja.
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Az adatok a csapatok előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező 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 versenyző 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 ZöldOkos
Kupa verseny ideje alatt, a Szervező e-mail címére (fenntarthatosagi@temahet.hu) küldött
levélben, adattörlés tárggyal. A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny időtartama alatt
adatainak törlése a versenyből való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok
hiányában nem tudja biztosítani a versenyző részvételét.
IV. Hírlevél
A Szervező rendszeresen, hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a diákokat és felkészítő
tanárokat, akik a hírlevél küldését kérték.
V. 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
Adószám: 23281345-2-13
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát bármikor
megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a versenyzőket. Amennyiben
Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja
meg a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címre.

Budakeszi, 2020. január 6.
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