Az IQOR CHALENNGE – AZ IQOR KIHÍVÁS játék
szabályzata és adatvédelmi hozzájárulás
Az iQor Global Services Hungary Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Vásártér u. 1., továbbiakban: iQor)
mint adatkezelő, valamint szerződéses partnere, a MarkCon Informatikai Kft., (székhely: 7623 Pécs,
Móré F. u. 33.) mint adatfeldolgozó – a továbbiakban együttesen, mint játékszervező(k) – „iQor
Challenge – Az iQor kihívás” megnevezéssel játékot szerveznek, mely játék leírását, a játékban való
részvétel, továbbá az adatkezelés feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: játékszabályzat –
tartalmazza.
A játék technikai lebonyolítását az iQor szerződéses megbízásából a MarkCon Informatikai Kft. végzi.
A játék www.iqorkihivas.hu internetes címen érhető el.
A játék 2018. szeptember 10. 14:00 órakor kezdődik és 2018. november 30. 10:00 órakor
zárul. Ezen időpontok előtt és után érkező regisztráció, illetve bármilyen aktivitás nem számít bele a
megszerezhető eredményekbe, pontszámokba.
Az iQor Challenge – Az iQor kihívás internetes online, részvételen alapuló játék, melynek keretében a
játékos az iQor technológiai és kvízkérdéseken keresztül ismerheti meg a céget és a technikus képzést.
A játékban szereplő kérdések, képek, felvételek kizárólag illusztráció és információ átadás célját
szolgálják, azok semmilyen formában nem képzik az iQor tanműhelyének tananyagát.

Alapfogalmak






játékos – az a (1) természetes személy, (2) aki a játékban való részvétel érdekében regisztrál a
játékban. Nem lehetnek játékosok az iQor Global Services Hungary Kft. valamint, a MarkCon
Informatikai Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, gyakornokai, a velük
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban vagy állandó jellegű megbízási jogviszonyban álló
személyek. A játékból kizárt személyek is jogosultak azonban a játékot – regisztrációt követően –
kipróbálni, azonban az általuk gyűjtött pontszámok a játék értékelése, valamint a nyertesek kiválasztása
során nem kerülnek figyelembe vételre.
regisztráció – az a folyamat, mely során a leendő játékos a játék szervezője által meghatározott
regisztrációs eljárás keretében kifejezi a játékban való részvételi szándékát, mellyel egyben elfogadja a
játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást.
profil – a játékos által, a játékban létrehozott virtuális személy, személyek, melyekkel részt vesz a
játékban.

A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció
A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A leendő játékos a www.iqorkihivas.hu internet címén
elérhető regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatja magát a játékba.
A regisztrációs lapon meg kell adni a leendő játékos


nevét



e-mail elérhetőségét,



nemét,



tanulói jogviszonyát (általános iskolás / középiskolás),



iskolájának nevét.
A regisztrációhoz valamennyi adat megadása szükséges!
A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. A játékban való részvétel feltétele
a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.
A játékba való regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait
adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.
A regisztráció során a játék technikai lebonyolítója, a leendő játékos által megadott e-mail címre 24 órán
belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak
szerint a leendő játékosnak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a
válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő játékos a regisztrációját sikeresen megerősíti,
a leendő játékos regisztrált játékossá válik.
Amennyiben a leendő játékos regisztrációját 24 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy
a játékban való részvételi szándékától elállt, a játékban nem kíván részt venni.
A játékszervező kizárhatja a játékból azt a játékost – és törölheti annak profilját -, aki



a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,



a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,



a játék során a játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,



a játékban való részvétel során bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,



a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a játék során visszavonja.
A játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.

Belépés
A játékba belépni, csak sikeres regisztrációt követően lehet. A játékba belépni a regisztrációt követően
a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva lehet. A belépést követően minden játékos a játékválasztó
felülettel találkozik, ahonnan más-más típus játék elindítására van lehetősége. A két játékban szerzett
pontok összeadódnak, a toplistában összesítve jelennek meg a pontszámok.

A játék menete
A játék www.iqorkihivas.hu oldalon zajlik 2018. szeptember 10. napján 14:00 órakor kezdődik
és 2018. november 30. napján 10:00 órakor fejeződik be.
A játékszervező jogosult arra, hogy mind az online játékszakasz kezdő, mind záró időpontját, valamint
egyéb feltételeket egyoldalúan módosítsa.
A játék részletes menete a Játékmenet menüpontban olvasható.

Nyeremények
A játékban külön-külön kerülnek díjazásra az általános iskolás, illetve középiskolás diákok. A toplista
alapján elért helyezéseik szerint, a legtöbb pontot gyűjtött játékosok kerülnek díjazásra:
Általános iskolások:
1.
2.
3.
4.

helyezett: 22” HD LED TV
helyezett: Vezeték nélküli hangszóró
helyezett: Gamer Headset
– 10. helyezett: Garantált iQor ajándékcsomag

Középiskolások:
1.
2.
3.
4.

helyezett: 22” HD LED TV
helyezett: 10” Tablet
helyezett: Gamer Headset
– 10. helyezett: Garantált iQor ajándékcsomag

Kisorsolásra kerül továbbá 20 db iQor ajándékcsomag az összes regisztrált játékos között (10
db az általános iskolások és 10 db a középiskolások között).
Emellett külön díjazzuk az iskolákat is. A játék végeztével a regisztrációjuk során megadott iskola nevei
alapján adott iskolába járó diákok a játék során elért pontszámait összesítjük – külön az általános
iskolásokét és külön a középiskolás játékosokét – a legtöbb pontot gyűjtött iskolák pedig 100100.000 Ft támogatásban részesülnek.

A nyereményre jogosultak köre, a nyertesek értesítése
A játékszervező a nyertesek listáját közzéteszi a www.iqorkihivas.hu felületén és erről értesítést
jelentet meg a https://www.facebook.com/iqor.hungary oldalon.
A nyertesek a nyereményeket csak személyesen vehetik át az iQor Global Services Hungarytől, mely
határideje az eredményhirdetéstől számított 30 munkanap. A nyertesek a nyeremény átvételét átvételi
elismervény aláírásával igazolják. A díj átvételének feltétele, hogy a játékos által a regisztráció során
megadott adatok és az átvételkor igazolt személyi adatok azonosak legyenek. A személyazonosság
igazolásához személyi igazolvány és/vagy diákigazolvány szükséges. A díjat meghatalmazott nem
veheti át.

A játék nyereményeire csak Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében élő vagy
tanuló, általános- illetve középiskolába járó diákok jogosultak!
Az iskoláknak járó támogatásra csak és kizárólag Vas, Zala vagy Győr-Moson-Sopron
megyei általános, illetve középiskolák jogosultak!
A játékból nem kerülnek kizárásra azok a játékosok, akik nem Vas, Zala, vagy Győr-MosonSopron megyében élnek, vagy tanulnak, azonban az általuk gyűjtött pontszámok a játék
értékelése, valamint a nyertesek kiválasztása során nem kerülnek figyelembe vételre.
Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételétől elzárkózik, a nyereményt a fenti határidőn belül nem
veszi át, ha a nyertesről kiderül, hogy nem vehet részt a játékban, nem valós adatokkal regisztrált vagy
egyéb módon nem felel meg a játékban történő részvétel feltételeinek, úgy a játékszervezőt teljesítési
kötelezettség nem terheli.

A játékszervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre
vagy más nyereményre át nem váltható.

Adatkezelés
A játék regisztrációja és a játék során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései vonatkoznak.
A www.iqorkihivas.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Informatikai Kft. A játék során megadott
személyes adatok kezelését az iQor, mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon
Informatikai Kft. az adatkezelő megbízásából dolgozza fel. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot
arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe.
A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy:


a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá



a játék során az egyes kérdésekre adott válaszait,
a MarkCon Informatikai Kft. kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá
hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból a
játék során elért teljesítménye értékelése érdekében



név nélküli statisztikai kimutatást készítsen,



a válaszokat egymással összevesse,



arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.
A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játék „Toplista menüpontjában” a
megadott beceneve, vagy játékosként regisztrált neve, helyezése, pontszáma, bárki által hozzáférhető
módon feltüntetésre kerüljön.
A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben a játék nyertesévé válik, nevét a játékszervező
közzétegye a játék www.iqorkihivas.hu és a https://www.facebook.com/iqor.hungary honlapokon.
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a játékos számítógépének publikus
IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a játékos számítógépének
beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített
adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a játékszervező 60 napon belül törli, és
harmadik fél részére nem továbbítja. Ez alól kivételt képez, ha a Hatóság, vagy más törvényi
rendelkezések betartására kerül sor.
A személyes adatok és a játék során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az
adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint marketing célú játékos adatbázis
létrehozása, az iQor Challenge – Az iQor kihívás játék lebonyolítása érdekében.
Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását
írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2020. december 31-ig. A
beérkezett kérelmek feldolgozási határideje 60 nap, a kérelem státuszáról a visszajelzést a játékos a
regisztrált e-mail címére kapja.
A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere [1 munkanapon] belül
végrehajt és erről visszaigazoló e-mailt kap a játékos utolsó regisztrált e-mail címére.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a játék
regisztrációjakor megadott e-mail címre a játékkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A
résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező elektronikus e-mail
címére (jatek@iqorkihivas.hu) küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.
A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az iQor Global Services Hungary Kft..
a nyeremények átadásáról álló-, mozgó és hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy
egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott
sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók köre, a megismerésre jogosultak
Az adatgyűjtés kizárólag a MarkCon Informatikai Kft. szolgáltató központjában történik. A játék során
kigyűjtött adatok meghatározott időközönként, kéthetente feltöltésre kerülnek a MarkCon Informatikai
Kft. szerverére, ahol az adatok tárolása a továbbiakban történik.
A MarkCon Informatikai Kft. minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a legkorszerűbb
biztonság technikai rendszerek és műveletek segítségével megóvja a rögzített adatok sértetlenségét. A
rendszeréhez és azon belül a rögzített adatokhoz, - szervezetén belül - kizárólag csak az iQor Global
Services Hungary Kft. fejlesztő csapatának az arra külön feljogosított tagjai részére engedélyezett a
hozzáférés.
Az érintett adatokat a következő személyek ismerhetik meg:


MarkCon Informatikai Kft.-ben az iQor Challenge – Az iQor kihívás fejlesztő csapatának erre kijelölt
munkatársai.



iQor Global Services Hungary Kft. HR osztály munkatársai.
Az érintett rendszergazdák az adatokat a rendszer üzemeltetése, karbantartása során megismerhetik.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek
A regisztrált játékos tájékoztatást kérhet a MarkCon Informatikai Kft. adatkezelésért felelős személyétől
a rendszer által rögzített adatainak kezeléséről, és helyesbítést kérhet, amennyiben adatai
helytelenségét észleli. A regisztrált játékos kérheti, a helytelen adatok törlését, ha azok helyesbítése
nem lehetséges. A regisztrált játékos visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, a MarkCon
Informatikai Kft. egyidejű, írásbeli (vagy elektronikus úton történő) értesítése mellett.
Amennyiben a vélt jogellenességet a MarkCon Informatikai Kft. nem vizsgálja ki és szükség esetén nem
szünteti meg, úgy a regisztrált játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Egyebekben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat, és azok érvényesítésének
szabályait az Infotv. 14-23. §-ai valamint az VI. fejezet tartalmazzák.

Nyilatkozatok megtétele
Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az
adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan a jatek@iqorkihivas.hu email címre.

A
játékkal kapcsolatos kérdéseket,
észrevételeket,
nyilatkozatokat
elektronikusan
a
jatek@iqorkihivas.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a játékszervezők részére.
Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek
Az I Know IT online játék az Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
internetes böngészők legújabb verzióját támogatja.
Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz a játék, kérjük, hogy ezzel
kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze a jatek@iqorkihivas.hu email címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra
kerülnek.
A www.iqorkihivas.hu internetes címen elérhető minden szöveg, grafika, kép, video, hanganyag
szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag
az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja a játék szünetmentességét,
nem tehető felelőssé továbbá a játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal
működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért
azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az iQor Holdings Inc., valamint a Markcon Informatikai Kft. (a továbbiakban a Vállalat)
elkötelezett az Egyének magánszférához fűződő és a személyes adatainak védelme mellett. A Vállalat
a Pályaorientációs Show és Állásbörze regisztrációval kapcsolatos tevékenységeivel összefüggésben
gyűjti és dolgozza fel a regisztráló egyének személyes adatait.

A Vállalat elkötelezett, hogy működését a 2018. május 25-étől hatályos Európai Általános Adatvédelmi
Rendeletnek (EU General Data Protection Regulation, GDPR), megfelelően dolgozza fel és kezelje
azokat.

Fogalom-meghatározások

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, személyes azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, de csak annyiban, amennyiben
a szóban forgó személyes adatok az Európai Unió (EU) polgáraira vonatkoznak vagy más módon esnek
az adatvédelmi rendelet hatálya alá.
„Adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„Különleges személyes adatoknak” minősülnek az alábbiak: egy személy faji vagy etnikai
származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti
tagságára, egészségi állapotára utaló, illetve szexuális életére vagy irányultságára vonatkozó adatok.
„Bűnügyi nyilvántartási adatoknak” minősülnek az egyén büntetőjogi felelősségének
megállapításáról, illetve bűncselekményeiről szóló információk, továbbá a bűncselekményekre és
ezekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó információk.

„Adatkezelő”: az a természetes személy vagy szervezet, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes személy vagy szervezet, amely az Adatkezelő
utasításainak megfelelően személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi alapelvek
A Vállalat megfelel az alábbi adatvédelmi alapelveknek, tekintettel a személyes adatokra:



Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság. A Vállalat a személyes adatokat
jogszerűen, tisztességesen, valamint az Egyének számára átlátható módon kezeli. A
Vállalat a személyes adatokat kizárólag akkor és olyan mértékig kezeli, amennyiben az
érinetettek érvényes hozzájárulásukat adták ehhez, lehető legrövidebb időn belül.



Az adatkezelés céljára vonatkozó korlátozások. A Vállalat az ezen dokumentumban
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és kezeli a személyes adatokat, és
azokat nem kezeli, illetve dolgozza fel ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.



Adattakarékosság. A Vállalat olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés
céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és a szükségesre korlátozódnak.



Pontosság. A Vállalat olyan adatokat kezel, amelyek pontosak és szükség esetén
naprakészek, továbbá megtesz minden ésszerű intézkedést annak biztosítása érdekében,
hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.



Korlátozott tárolhatóság. A Vállalat a személyes adatokat megőrzi azon időtartam alatt,
amely szükséges a személyes adatok azon célból történő kezeléséhez, amely célból
begyűjtötték és kezelik azokat.



Integritás és bizalmas jelleg. A Vállalat olyan módon dolgozza fel a személyes adatokat,
ami biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
A Vállalat tevékenységeinek elősegítése érdekében, a regisztrálókkal kapcsolatos alábbi
személyes adatokat kezeli, az alábbi célok érdekében



tanuló: név, e-mail cím, neme, tanulói jogviszonya (általános iskolás/közpiskolás)
iskola neve,

A személyes adatok címzettjei:

A személyes adatok az alábbiaknak megfelelően közölhetők:



iQor Global Services Hungary Kft.
Markcon Informatikai Kft.

Az érintett regisztáló személy jogai

Az érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek személyes adataikkal összefüggésben:



A hozzáférés joga: Az érintettek jogosultak arra, hogy a Vállalattól visszajelzést
kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. A
Munkavállalók arra is jogosultak, hogy a következőkben ismertetett információkat
megkapják, kivéve, ha a személyes adatok közlése hátrányosan befolyásolja mások jogait
és szabadságait:



A helyesbítéshez való jog: Az érintetteknekjogukban áll kérelmezni és érvényesíteni a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését



A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintetteknek jogukban áll
kérelmezni és érvényesíteni a személyes adatok törlését az alábbi körülmények fennállása
esetén: (1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték; (2) a Munkavállaló visszavonta azon adatkezeléshez
történő hozzájárulását, amelyhez korábban hozzájárult.



Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Érintetteknek jogukban áll kérelmezni és
érvényesíteni a személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi körülmények
fennállása esetén: (1) azon időtartam alatt, ami a Vállalat számára a személyes adatok
pontosságának igazolásához szükséges, ha az Érintett kifogásolta azok pontosságát, (2)
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett nem kívánja törölni a személyes adatokat, (3) a
Vállalatnak többé nincs szüksége a személyes adatokra azon célok érdekében, amelyek
miatt azokat begyűjtötték.



Az adathordozhatósághoz való jog: A Érintetteknek joguk van ahhoz, hogy megkapják
azon személyes adatokat, amelyeket az Érintett a Vállalat rendelkezésére bocsátott, és
továbbítja azokat egy másik Adatkezelőnek,

Adatbiztonság

A Vállalat komolyan veszi a humánerőforrással kapcsolatos személyes adatok biztonságát. A
Vállalat rendelkezik olyan belső iránymutatásokkal és technikai eljárásokkal, amelyek védik a
személyes adatokat elvesztés, véletlen megsemmisítés, visszaélés vagy közlés esetén. Ezek a belső
iránymutatások és technikai eljárások magukban foglalják az alábbiakat:



az álnevesítés használata és a személyes adatok titkosítása, ahol szükséges;



olyan eljárások és szabályok, amelyek biztosítják az adatkezelő rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, hozzáférhetőségét és
rugalmasságát,



olyan eljárások és szabályok, amelyek egy fizikai vagy technikai probléma esetén,
időben biztosítják a személyes adatokhoz való hozzáférés és elérhetőség helyreállítását,



olyan eljárások, amelyek révén rendszeresen tesztelhető, értékelhető és mérhető a
technikai és szervezeti eljárások hatékonysága az adatkezelés biztonságát biztosítandó,
és



olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz nem fér hozzá más, kivéve a
meghatározott feladatok megfelelő teljesítését végző egyének.
Abban az esetben, ha a Vállalat Adatfeldolgozókat alkalmaz maga helyett a személyes adatok
feldolgozására, az Adatfeldolgozók szerződés alapján kötelesek (1) a Vállalat írásbeli utasításainak
megfelelően kezelni a személyes adatokat, (2) titoktartási kötelezettség alapján kezelni a személyes
adatokat, és (3) megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani a személyes adatok
biztonságának biztosítása érdekében.

Hatásvizsgálatok

A Vállalat által végzett adatkezelés bizonyos esetekben a magánszférát veszélyeztető
kockázatokkal járhat. Abban az esetben, ha az adatkezelés az egyéni szabadságok és jogok
tekintetében magas kockázatot eredményezne, a Vállalat adatvédelmi hatásvizsgálatot végez annak
érdekében, hogy meghatározza az adatkezelés arányainak szükségességét. Az adatvédelmi
hatásvizsgálat figyelembe veszi azokat a célokat, amelyek érdekében az adatkezelés történt, az
egyénekre vonatkozó kockázatokat és azon eljárásokat, amelyeket a kockázatok mérséklése
érdekében használni lehet.

Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha a Vállalat tudomására jut, hogy az érintetthez kapcsolódó személyes adatok tekintetében
adatvédelmi incidens történt, ami az egyének jogait és szabadságait veszélyezteti, a tudomásszerzéstől
számított 72 órán belül jelenti az incidenst a megfelelő adatvédelmi hatóságnak. A Vállalat minden
adatvédelmi incidenst rögzít annak hatásától függetlenül.

Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázatot rejt az egyéni jogokra és szabadságokra
nézve, a Vállalat tájékoztatja az érintett egyéneket az incidensről és információt nyújt nekik a valószínű
következményekről, továbbá azok enyhítésére tett intézkedéseiről.

Egyéni felelősség



Regisztrált érintett: Az érintettek felelősek azért, hogy elolvassák, megértsék az
adatvédelemmel kapcsolatos alkalmazandó irányelveket, szabványokat és más
iránymutatásokat, valamint, hogy megfeleljenek azoknak. Azok az egyének, akik
hozzáféréssel rendelkeznek személyes adatokhoz, kötelesek (1) kizárólag azokhoz az
adatokhoz hozzáférni, amelyekhez engedélyük van és kizárólag az engedélyezett célok
érdekében; (2) tartózkodni a személyes adatok közzétételétől, kivéve azokat a Vállalaton
belül dolgozó vagy attól független személyeket, akik megfelelő jogosultsággal
rendelkeznek; (3) biztonságban tartani a személyes adatokat megfelelve azon
szabályoknak, amelyek a vállalati telephelyekhez, illetve számítógépekhez való
hozzáférésre vonatkoznak, ideértve a jelszóvédelmet, a fájlok biztonságos tárolását és
megsemmisítését; (4) tartózkodni attól, hogy olyan megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazása nélkül, mint például a titkosítás vagy az adatok, illetve az eszköz védelmét
szolgáló jelszóvédelem, a Vállalat telephelyeiről személyes adatokat vagy olyan eszközöket
távolítsanak el, amelyek a személyes adatokat tartalmazzák, vagy az azokhoz való
hozzáférésre felhasználhatók, és (5) tartózkodni attól, hogy a személyes adatokat olyan
helyi meghajtókon vagy személyes eszközökön tárolják, amelyeket munka céljára vesznek
igénybe.

Kérdések és panaszok

Az érintetteknek jogukban áll a helyi vagy nemzeti adatvédelmi hatósághoz címzett panaszt benyújtani
a lakóhelyükre nézve illetékes joghatóságnál. Az Európai Uniós adatvédelmi hatóságok listája
megtalálható az alábbi linken: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm.

