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Hozzájáruló nyilatkozat és Adatvédelmi Tájékoztatás 

PENNY X MATE Innovációs versenyben való részvételhez  

 
Alulírott  
 
 

név: ……………………………………………………………… 

 

e-mail cím: ……………………………………………………… 
 
nyilatkozom, hogy részt kívánok venni a Penny Market Kft., mint a verseny kiírója (a továbbiakban: 
PENNY), valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: MATE), mint 
lebonyolító közös szervezesében megrendezésre kerülő PENNY X MATE Innovációs versenyben 
(a továbbiakban: verseny). 
 
A PENNY X MATE Innovációs verseny célja egy olyan kommunikációs megoldás megtalálása, ami 
a PENNY-t népszerűsíti a 18-25 éves korosztály körében. 
 
Jelentkezőként nyilatkozom, hogy tudomásom van arról, hogy a versenyben való részvételhez, 
annak sikeres lebonyolításához szükséges az általam regisztráció, valamint a jelentkezési lap 
kitöltése során megadott személyes adatok kezelése.  
 
Tudomásom van arról, hogy a versenyre jelentkezésem során az általam megadott személyes 
adatok a verseny sikeres lebonyolítása érdekében szükségesek. PENNY, a versenyhez 
kapcsolódóan kizárólag a verseny lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott 
adatokat kezeli:   
 
beérkezett regisztráció, jelentkezési lap és pályázatok alapján rögzítésre kerül a Pályázó/k: 
 

• csapat neve, 
• neve, 
• csapatot képviselő neve és telefonszáma,  
• egyetemi kar, szak(ok) neve, 
• évfolyama, 
• e-mail címe,  
• regisztráció és Pályázat beérkezésének időpontja 
• nyeremények átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint esetleges adók, más közterhek 

megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok 
 
A verseny során beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasok, azokat jelen verseny 
adatkezelője Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Penny u. 2) kezeli. 
 
Továbbá kifejezetten, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a verseny ideje alatt a leadott és elkészült 
versenymunka, kiértékelésre kerüljön a verseny eldöntése céljából.   
 
Jelen hozzájárulásom, mely az adatkezelés jogalapja önkéntes és kifejezett hozzájárulás. Fentiek 
alapján azt is tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor, minden hátrányos következmény 
nélkül a 2351 Alsónémedi, Penny u. 2. postai címre, valamint a   dpo-penny@kinast-partner.de címre 
intézett írásos kérelemben vissza tudom vonni. 
 
 
 
 
 

  …………….                                                                         ..…………. 
  Hely, dátum               Aláírás 
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Adatvédelmi Tájékoztatás 

 
A Penny Market Kft. (továbbiakban: Penny) döntő fontosságot tulajdonít a személyes adatok 
védelmének és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésnek.  

§ 1 Adatkezelő és az eljárás hatálya 

 
Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi 
törvényei, valamint egyéb adatvédelmi irányelvek értelmében: 

Penny Market Kft. 

Cím: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. 

Székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. 

Tel.: 06-29-339-345 

E-Mail: ugyfelszolgat@penny.hu 

Weboldal: www.penny.hu 

  

§ 2 Adatvédelmi tisztviselő 
 

Az adatkezelő külső adatvédelmi tisztviselője: 

dr. Karsten Kinast, LL.M., ügyvéd (Németország) 

E-mail:  dpo-penny@kinast-partner.de 

  

§ 3 Mik minősülnek személyes adatoknak? 
 

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk. 
Magukban foglalják például az Ön nevét, életkorát, címét, telefonszámát, születési idejét, e-mail-címét, 
IP-címét vagy felhasználói viselkedését. Az olyan információk, amelyekkel nem (vagy csak aránytalan 
nehézségek árán) hivatkozhatunk személyekre – pl. az információk anonimizálásával – nem minősülnek 
személyes adatoknak. A személyes adatok feldolgozása (pl. az adatok összegyűjtése, lekérése, 
felhasználása, tárolása vagy átvitele) minden esetben jogalapot tesz szükségessé vagy az Ön 
hozzájárulását igényli. 

  

§ 4 Az adatfeldolgozás általános kérdései 
 

a) Az adatfeldolgozás köre és célja 
Személyes adatainak megadásával engedélyezi számunkra, hogy adatait a hozzájáruló nyilatkoztban 
meghatározott cél hatékony és pontos végrehajtásának céljával dolgozzuk fel. Az engedélyt bármikor 
visszavonhatja. 

 

b) Jogi alapok 
Az adatfeldolgozás alapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja képezi. Az említett adatok 
feldolgozása szükséges a verseny megvalósításához és vállalatunk jogos érdekének védelmét 
szolgálja. 

A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulása egyúttal jogalapnak 
minősül. 
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Személyes adatokat a verseny ideje alatt 6 hónapig őrizzük meg. Ezen időszak elteltével személyes 
adatait töröljük, kivéve, ha egyéb jogszabályi előírás másként nem rendelkezik. Ebben az esetben 
személyes adatait blokkoljuk.  

c) Adattörlés és megőrzési időtartam 
Személyes adatait legkésőbb a verseny lezárását követő 6 hónapon belül töröljük. Ön azonban bármikor 
kérheti személyes adatai törlését a 6 hónapos időszak letelte előtt. 

§ 5 Adatátvitel harmadik felek részére 
Egyes esetekben a Penny harmadik fél szolgáltatók támogatását használhatja fel az adatok 
kezelésénél. 

Ebben az esetben a Penny biztosítja, hogy az adatokat csak a verseny céljaira használja fel, az 
alkalmazható adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. A Penny minden észszerű lépést megtesz, 
hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét és megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést. 

§ 6 Az Ön jogai érintettként 
 

Személyes adatainak feldolgozása során az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Ön 
érintett félnek minősül, és a következő jogosultságok vonatkoznak Önre: 

• A GDPR 15. cikke alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk feldolgozott személyes adatai 
tekintetében. 

• Ön tájékoztatást kérhet a feldolgozás céljairól; a személyes adatok kategóriáiról; azon címzettek 
kategóriáiról, akik számára az adatokat közzétették vagy közzé fogják tenni; a tervezett 
megőrzési időszakról; az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó helyesbítési, törlési, korlátozási jog 
és a kifogásolási jog meglétéről; a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának jogáról; az 
adatok eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük össze; a harmadik felek vagy nemzetközi 
szervezetek részére történő adatátvitelről; az automatizált döntéshozatal tényéről – ideértve a 
profilalkotást is –, valamint adott esetben az alkalmazott logikára vonatkozó érthető 
információkról. 

• A GDPR 16. cikke alapján Ön azonnal kérelmezheti a helytelen adatok korrekcióját vagy a 
nálunk őrzött személyes adatainak kiegészítését. 

• A GDPR 17. cikke alapján kérelmezheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, feltéve, 
hogy a feldolgozás nem szükséges a véleménynyilvánításhoz és a tájékoztatáshoz való jog 
gyakorlásához, jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, közérdekű okból, illetőleg jogi 
követelés érvényesítése vagy védelme céljából. 

• A GDPR 18. cikke alapján kérelmezheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha 
vitatja a adatok pontosságát, ha az adatfeldolgozás jogellenes, ha már nincs szükségünk az 
adatokra, illetőleg ha elutasítja törlésüket jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy 
védelme céljából. Továbbá megilleti a GDPR 18. cikke alatti jog, ha a GDPR 21. cikkének 
értelmében ellenezte az adatok feldolgozását. 

• A GDPR 20. cikke alapján kérelmezheti, hogy a részünkre eljuttatott személyes adatai 
strukturált, aktuális és számítógéppel olvasható formátumban érkezzenek be, illetve 
kérelmezheti, hogy az adatok egyéb felelős személy birtokába jussanak. 

• A GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
Következésképpen nem folytathatjuk az adatfeldolgozást e hozzájárulás alapján a jövőben. 

• A GDPR 77. cikke alapján Ön panasszal fordulhat a felügyeleti hatóságokhoz. A szokásos 
tartózkodási helye, munkahelye vagy cége székhelye szerinti felügyeleti hatósággal veheti fel 
a kapcsolatot. 
 

§ 7 Tiltakozási jog 

Ha személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának f) pontja szerinti 
jogos érdekeken alapul – a fent említettekre hivatkozva –, a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat 
személyes adatainak feldolgozása ellen, feltéve, hogy a konkrét helyzet erre okot szolgáltat. 
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§ 8 Adatbiztonság és biztonsági intézkedések 

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy védjük magánéletét és személyes adatait bizalmasan kezeljük. 
Annak érdekében, hogy az általunk tárolt adatainak manipulálását, elvesztését vagy az azokkal való 
visszaélést megakadályozzuk, átfogó technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, amelyeket 
rendszeres ellenőrzésnek vetünk alá és a technológiai fejlődéshez igazítunk. 

Ugyanakkor leszögezzük, hogy az internet felépítéséből fakadóan előfordulhat, hogy az adatvédelmi 
szabályokat és a fentiekben említett biztonsági intézkedéseket más személyek vagy intézmények nem 
tartják be, azonban ezért mi felelősséget nem vállalunk. 

A nem titkosított (pl. e-mailben küldött) adatokat elolvashatja harmadik fél. Ennek meggátolására nincs 
technikai eszközünk. A felhasználó felelőssége, hogy védje az általa szolgáltatott adatokat a 
titkosítással vagy más módon való visszaéléssel szemben. 

  

 

 

 

 


