
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

 

KÁNYÁDI SÁNDOR VERSENY 

  



AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE 

 

AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA 

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) által szervezett Kányádi Sándor Versmondó és 

Versillusztrációs Verseny lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I) 

A KRE Tanítóképző Főiskolai Kara (TFK) által rendezett versenyhez kapcsolódó adatkezelés. Ehhez 

szükséges a jelentkezők regisztrálása, majd a zsűri által az előadások és pályaművek bírálata. A 

díjazottak nevét, teljesítményét, pályaműveit a KRE nyilvánosságra hozza. 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ 

Előzetes hatásvizsgálatra az érintettek csekély számára, valamint arra tekintettel, hogy jogi helyzetükben 

az adatkezelés változást nem eredményez, nem volt szükség. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE 

A KRE adatvédelmi szabályzata alapján az Egyetemen folyatott adatkezelések adatkezelője az Egyetem. 

Az egyes adatkezeléseket az Egyetem erre felhatalmazott szervezeti egységei útján végzi. 

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem 

Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9. 

Telefonszám:   +36 (1) 455 9060 

E-mail cím:   rektori.hivatal@kre.hu 

Képviselő:   Prof. Dr. Zsengellér József Gyula (rektor) 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs 

E-mail cím:   adatvedelem@kre.hu 

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE, 

ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE 

Az adatkezelésben a KRE TFK is érintett, de az adatkezelés feltételei azonosak. 

1. Adatkezelést végző szervezeti egység neve: KRE Tanítóképző Főiskolai Kar 

Szervezeti egység vezetője: Dr. Pap Ferenc dékán 

Elérhetőség: tfk.dekan@kre.hu  

 

 

mailto:tfk.dekan@kre.hu


IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI 

Az intézmény a regisztrációs felülethez Google Űrlapot vesz igénybe, amelynek adatkezelési 

tájékoztatója a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el. 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM 

MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Az adatok megőrzésének ideje a verseny eredményhirdetését követő 30 nap, kivéve a díjazottak adatait, 

amelyeket nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, továbbá a KRE által kezelt közösségimédia-

felületeken nyilvánosságra hoznak. Az érintett a nyilvánosságra hozatal ellen előzetesen, vagy annak 

megtörténtét követően bármikor tiltakozhat az adatvedelem@kre.hu címen. 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE 

Az érintettek a jelentkező felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. 

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA 

Az adott évben abszolutóriumot szerzettek számának függvénye, nagyságrendileg 50-100 fő. 

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE 

A kezelt adatkörök: név, felsőoktatási intézmény (kar megjelölésével), évfolyam, szak, telefon, e-mail 

cím. A felkészítő oktatók adatait közérdekből nyilvános adatoknak tekintjük az Infotv. 26. § (2) 

bekezdése alapján. 

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS) 

Az adatok az érintettektől származnak, azokat a jelentkezéskor adják meg a hozzájáruló nyilatkozattal 

együtt. A hozzájáruló nyilatkozat szövege: 

Alulírott kijelentem, hogy a versenyen részt kívánok venni, ennek érdekében pedig hozzájárulok ahhoz, 

hogy a fenti adataimat a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) kezelje. Az adatkezelés a verseny 

eredményhirdetését követő harmincadik napig történik, kivéve azokat az érintetteket, akik helyezést 

értek el. A helyezettek (díjazottak) adatait a KRE elektronikus és hagyományos sajtótermékekben, 

valamint közösségi médiafelületen közzé teszi, kivéve, ha az érintett előzetesen tiltakozik ez ellen. A 

rendezvény során fénykép és videófelvételek is készülnek, amelyek közzétételét szintén tervezi a 

verseny szervezője. Amennyiben a felvételek készítéséhez, illetve közzétételéhez a jelentkező nem járul 

hozzá, úgy ezt az alábbi jelölőnégyzetek kitöltésével jelezze. Amennyiben nem kívánja korlátozni a 

felvételek készítését, úgy kérjük, ne töltse ki az alábbiakat: 

□ NEM járulok hozzá ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatóinak hirdetett Kányádi 

Sándor versmondó versenyen rólam felvételek készüljenek.  

 

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatóinak hirdetett Kányádi Sándor 

versmondó versenyen rólam felvételek készüljenek, DE NEM járulok hozzá ahhoz, hogy ezeket a 

felvételeket, vagy azokat, amelyeken szerepelek, nyilvánosságra hozzák. ;  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
mailto:adatvedelem@kre.hu


 

Részletes adatkezelési tájékoztató a http://www.kre.hu/portal/index.php/home/adatvedelem.html 

oldalon található. További kérdés, észrevétel, rendelkezés küldhető az adatvedelem@kre.hu címre. 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE 

Elektronikus (számítógépes) és hagyományos, papír alapú adatkezelés, tehát vegyes. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

Az adatbiztonsági intézkedések alapját a Google által alkamazott adatbiztonsági intézkedések jelentik. 

A papír alapú adatkezelések biztonsági intézkedéseire a KRE adatkezelési szabályzatában foglaltak 

irányadóak. 

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK 

Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton) 

tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az adatvedelem@kre.hu e-mail címen 

keresztül. 

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

A külső adattovábbításra nem kerül sor, kivéve az érintett helyezettek adatainak nyilvánosságra 

hozatalát. 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor, kivéve a Google által végzett 

adatfeldolgozási műveletekhez kapcsolódó elektronikus adattovábbítást, valamint a nyilvánosságra 

hozatalt a helyezést (díjazást) elért versenyzők esetében. 
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