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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVONATA1 ÉS AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program Tanulmányi Verseny 

 
            
1. Az Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és elérhetőségei: 

Név:    Titkok Háza Nonprofit Kft. 
Székhely:    8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. 
Fióktelep és postacím:                8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. 
Cégjegyzékszám:   07-09-020686 
Telefonos elérhetőség:                 +3622502276 
E-mail elérhetőség:   info@titkokhaza.hu 

 

2. Az Adatkezelő és az adatkezelés bemutatása 

A Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban kiírásra került TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című pályázati 
felhívásra, melynek keretében „Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program” néven - a napjainkban zajló gazdasági- és energiaválság okozta 
hatások mérséklésére is választ kereső -, az országban egyedülálló módon széleskörű társadalmi-, gazdasági-, egyházi- oktatási 
szereplők szövetségén alapuló, megyei fenntarthatósági és környezeti szemléletformálási minta program indult Fejér megyében. „A 
Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című, TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 kódszámú pályázat célja a közösségek 
fejlesztése, mely elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi 
szerepvállalás erősödését jelenti. „Fenntartható közösség – fenntartható megye” alcímmel a projektben (a továbbiakban: Projekt) 
egy olyan szakmai tevékenység is megvalósításra kerül, mely a megyei környezeti-, fenntarthatósági szemléletformálási programok 
hiányának pótlását célozza oly módon, hogy azok online térben is elérhetők legyenek. Az Adatkezelő, mint vállalkozó hajtja végre a 
Projektben megvalósuló szakmai tevékenységek között a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálási program 
megvalósítását, melynek keretein belül sor kerül az adatkezeléssel érintett tanulmányi verseny (továbbiakban: Tanulmányi Verseny) 
megszervezésére és lebonyolítására alsós-, felsős-, és/vagy középiskolás tanulók számára. Az eredményesen végző diákok részére 
megyei díjátadó kerül megrendezésre. Az Adatkezelő célja a Tanulmányi Verseny lebonyolítása, valamint a díjátadó megrendezése, 
és a Projektben ezek teljesítésének igazolása. A Projekt ellenőrzését, kezelését végzők (a továbbiakban: Szervezetek) a következők: 
Magyar Államkincstár, Pénzügyminisztérium, Miniszterelnökség, Európai Bizottság, Állami Számvevőszék, Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).  

Az Adatkezelő a Tanulmányi Verseny szervezésébe, lebonyolításába és a díjátadó megrendezésébe alvállalkozóként bevonta a 
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft-t (cgj.: 07-09-020026, székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. 3/12., fióktelep 
és postacím: 2040 Budaörs, Baross utca 165/3. I. em., elérhetőségek: telefon +36 30 254 5989, e-mail: info@mi6.hu), aki a 
teljesítésben közreműködőként, az adatkezelés során adatfeldolgozóként (továbbiakban: Adatfeldolgozó) jár el. Az adatkezelésben 
technikai segítséget nyújtó további adatfeldolgozók nevét és adatait a Részletes Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.   

A Tanulmányi Versenyre online vagy papír alapú teszt kitöltésével, és a teszten szereplő személyes azonosító adatok (név, iskola, 
osztály) megadásával, az adatkezeléshez való hozzájárulással lehet jelentkezni (továbbiakban: Jelentkezés). A Tanulmányi Verseny 
pályázati felhívása, a hozzá tartozó online tananyag és az online teszt elérhető az Adatkezelő honlapján: www.titkokhaza.hu 
Amennyiben az Adatfeldolgozóval egyeztetésre kerül, úgy az adott iskolában egy előre kijelölt projektnap keretében van lehetőség a 
papír alapú teszt kitöltésére.  

A Tanulmányi Versenyben résztvevő érintett (továbbiakban: Érintett) a Jelentkezéssel elfogadja, hogy adatait (név, iskola, osztály), 
valamint a kitöltött tesztet az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó kezeli, és a Tanulmányi Verseny lebonyolításának igazolása 
céljából átadja a Fejér Megyei Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorcium (a továbbiakban: További Adatkezelő) 
számára. A konzorcium képviselője az Echo Innovációs Műhely (cgj.: 19-02-0001610, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond 
u. 14., elérhetőségek: telefon +36/30/867-1298, e-mail: penzugy@echomail.hu). Az Érintett tudomásul veszi továbbá a Tanulmányi 
Versenyhez kapcsolódó jogos érdeken alapuló adatkezelést, illetve hogy a Szervezetek a Projektek végrehajtását, a Projektek 
támogatására szolgáló összegekkel való elszámolást, az e körben keletkezett dokumentációkat, így a Tanulmányi Versennyel 
kapcsolatos anyagokat, a szerződéses kötelezettségek teljesítését ellenőrizhetik. 

Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, ennek hiányában, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása 
esetén azonban nem tud a Tanulmányi Versenyben, illetve annak díjátadóján részt venni. A személyes adat szolgáltatása a Jelentkezés 
és a Tanulmányi Versenyben való részvétel feltétele, a Jelentkezést követő adatkezelés szerződéses kötelezettségen, jogos érdeken, 
a Szervezetek adatkezelése jogszabály rendelkezésén alapul. Az Adatkezelő az adatok (hozzájárulás) megadásáig az esetlegesen 
kitöltött teszteket anonim módon kezeli, Jelentkezés hiányában a kitöltő személye nem kerül azonosításra.  

3. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

Az adatkezelés célja a Tanulmányi Versenyen való részvétel biztosítása, a Tanulmányi Verseny lebonyolítása, értékelése, a díjátadó 
megszervezése, és a Projekt teljesítésének igazolása. A Jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, 

 
1 Részletes Adatkezelési Tájékoztató elérhető az Adatkezelő, illetve a További Adatkezelő honlapján: www.titkokhaza.hu, valamint a 
Tanulmányi Versenynek helyt adó iskolában. 

mailto:info@mi6.hu
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megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett (határozott) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), az ezt követő adatkezelések 
jogalapja az Adatkezelő és a További Adatkezelő(k) jogos érdeke, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) 
f) pont), a Szervezetek esetén pedig jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont). Az adatkezelés időtartama a Szervezetek 
ellenőrzésének elvégzése, vagy lehetséges időtartama, az Adatkezelő feladatainak elvégzésével kapcsolatos igényérvényesítési 
határidő lejárta, amelyik a későbbi, illetve a Jelentkezés (hozzájárulás) visszavonása.  

4. Tájékoztatás az Érintett jogairól, és a jogérvényesítésről 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől és a További Adatkezelő(k)től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, adott esetben törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
meghatározott feltételek esetén kérheti az adatai átadását (adathordozhatóság).  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonható az Érintett kifejezett nyilatkozatával, amely nem érinti a 
visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Tanulmányi Verseny eredményének megállapítását 
megelőzően az Érintett hozzájárulását visszavonhatja, azonban ez esetben a Tanulmányi Versenyben nem vehet részt, és díjazásban 
nem részesülhet.   

Jogellenes adatkezelés ténye vagy gyanúja esetén az Érintett elsősorban az Adatkezelőhöz fordulhat annak érdekében, hogy rövid 

időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával, hatósági jogorvoslat iránti kérelmével a 

jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Adatvédelmi 

ügyekkel kapcsolatosan jelenleg eljáró hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely címe: 1055 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36(1)391-1400, +3630 6835969, +3630 5496838, e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdések, észrevételek, az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek és panasz esetén az 

Érintettek az Adatkezelőhöz fordulhatnak a fenti elérhetőségek (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) bármelyikén.  

Budapest, 2022. szeptember 30.          
 
Titkok Háza Nonprofit Kft. 

     Adatkezelő 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

TANULMÁNYI VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS ÉS ÉRINTETT 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA2 

 

__________________________ (név) a Fejér Megyei VEP Tanulmányi Verseny Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem, a 
Tanulmányi Versenyre jelentkezem, és az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatokat teszem:  

 Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő és a További Adatkezelő a jelen Hozzájáruló Nyilatkozatban, valamint a Jelentkezés során 
megadott, továbbá a Tanulmányi Verseny lebonyolítása során keletkező további személyes adatokat a Tanulmányi 
Versenyhez kapcsolódóan kezelje. Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő jogosult a Tanulmányi Verseny lebonyolítását és 
eredményét, a részvételt és esetleges díjazást dokumentálni, és ennek érdekében az így rögzített adatokat továbbadni a 
Tanulmányi Verseny További Adatkezelőjének és a Tanulmányi Verseny végrehajtásának ellenőrzését végző Szervezeteknek. 
(Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.) 

          IGEN   NEM 

 Hozzájárulok, hogy díjazásom esetén nevem, iskolám, és évfolyamom közzétételre kerüljön, valamint a díjátadón rólam 

kép- és hangfelvétel készüljön és megjelenjen a Tanulmányi Verseny népszerűsítése, megismertetése érdekében. (Kérjük a 

választ bekarikázni vagy aláhúzni.)  

          IGEN   NEM 

Keltezés: __________________  
 

              ____________________________ (aláírás) 

 
2 A Tanulmányi Versenyre történő Jelentkezés esetén töltendő ki. Kiskorú esetében jognyilatkozata csak a Szülői (törvényes felügyelet 
gyakorlói) hozzájáruló nyilatkozattal együtt érvényes.  



SZÜLŐI (TÖRVÉNYES FELÜGYELET GYAKORLÓI) HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT1 

Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program Tanulmányi Verseny 

Alulírott: 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

Név:  ……………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………… 

mint a nevelésem (törvényes felügyeletem) alatt álló kiskorú(ak),   

Név:  ……………………………………………………… 

Születési idő:  ……………………………………………………… 

Iskola, osztály: ……………………………………………………… 

Név:  ……………………………………………………… 

Születési idő: ……………………………………………………… 

Iskola, osztály: ……………………………………………………… 

vonatkozásában a Titkok Háza Nonprofit Kft. (Cgj.: 07-09-020686, Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25., Fióktelep 
és Postacím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25., Elérhetőségek: telefon +36 22 502-276, e-mail info@titkokhaza.hu), mint 
Adatkezelő („Adatkezelő”) által lebonyolításra kerülő online vagy papír alapú Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program 
Tanulmányi Verseny („Tanulmányi Verseny”) kapcsán, a kiskorú Tanulmányi Versenyre való jelentkezéséhez és a Tanulmányi 
Verseny vonatkozásában kiadott Adatkezelési Tájékoztató2 alapján és elolvasását követően az alábbi nyilatkozatokat teszem:  

Hozzájárulok, hogy a kiskorú részt vegyen a Tanulmányi Versenyen, és ezen hozzájárulás alapján az Adatkezelő és a További 
Adatkezelő(k) a jelen Hozzájáruló Nyilatkozatban, valamint a Jelentkezés során megadott, továbbá a Tanulmányi Verseny 
lebonyolítása során keletkező további személyes adatokat a Tanulmányi Versenyhez kapcsolódóan kezelje. Tudomásul 
veszem, hogy az Adatkezelő jogosult a Tanulmányi Verseny lebonyolítását és eredményét, a kiskorú részvételét és esetleges 
díjazását dokumentálni, és ennek érdekében az így rögzített adatokat továbbadni a További Adatkezelő(k)nek és a Tanulmányi 
Verseny végrehajtásának ellenőrzését végző Szervezeteknek. (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.) 

          IGEN   NEM 

Hozzájárulok, hogy a kiskorú díjazása esetén neve, iskolája, és évfolyama közzétételre kerüljön, valamint a díjátadón róla 

kép- és hangfelvétel készüljön és megjelenjen a Tanulmányi Verseny népszerűsítése, megismertetése érdekében. (Kérjük a 

választ bekarikázni vagy aláhúzni.)  

IGEN   NEM 

Kapcsolattartónak kijelölt személy: __________________________________ (egy személyt kérünk megadni).   

A Jelentkezéssel és a Tanulmányi Versennyel, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkat, az Adatkezelési 
Tájékoztatót megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Tanulmányi Versenyre történő önkéntes jelentkezést (az 
adatkezeléshez való hozzájárulást) követően a Tanulmányi verseny kapcsán a személyes adatok kezelésére a továbbiakban 
jogos érdek alapján kerül sor, valamint hogy a Tanulmányi Verseny eredményének megállapítását megelőzően az Érintett 
hozzájárulását visszavonhatja, azonban ez esetben a Tanulmányi Versenyben nem vehet részt, és díjazásban nem részesülhet. 
Kijelentem, hogy a megadott adatok helyesek, a kiskorú nyilatkozataival egyetértek, illetve azokat nevében megteszem, más 
egyetértésére nincs szükség, a kapcsolattartónak jelölt személy közös felügyelet körében jelen nyilatkozat aláírásával adott 
meghatalmazással, illetve a felügyelet egyedüli gyakorlása okán jogosult a kapcsolattartás során egyedül eljárni.  

Törvényes képviselő(k):        

 

Aláírás:    ____________________________________  Aláírás:  _______________________________________ 

Név:    ____________________________________  Név:  _______________________________________ 

Keltezés (helye és ideje): __________________ ____ 

  

              ____________________________ (aláírás) 

 
1 Jelen Hozzájáruló Nyilatkozatot kitöltve és aláírva az info@titkokhaza.hu e-mail címre lehet visszaküldeni, vagy papír alapon a Tanulmányi 
Versenynek helyt adó iskolában kell a környezeti szemléletformálási tanórán leadni. 
2 Az Adatkezelővel, További Adatkezelővel és az adatkezeléssel kapcsolatos információk elérhetők az Adatkezelési Tájékoztatóban, az adatkezelés 
részletes leírásában, illetve az Adatkezelő honlapján, továbbá a jelen Hozzájáruló Nyilatkozat mellékleteként megküldött Adatkezelési 
Tájékoztatóban és a Tanulmányi Versenyeknek helyt adó iskolában.  


