
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelés célja  

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a HTTP Alapítvány, mint a SKILLS IT konzorcium képviselője (1123 
Budapest, Csörsz utca 45.) szervezésében megvalósuló WorldSkills Lyon 2024 verseny személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülményeit, az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban. Az adatkezelés a rendezvény megvalósítása 
érdekében szükséges.  

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja  
A versenyen való részvétellel az alábbi személyes adatok megadására, felvételére kerül vagy kerülhet sor:  

• az érintett neve,  
• az érintett e-mail címe,  
• az érintett telefonszáma,  
• azon intézmény, ahonnan az érintett érkezett,  
• az érintett lakcíme.  

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet a versenyre történő regisztrációkor, a 
regisztrációval ad meg.  

Az adatkezelő személye, elérhetőségei  
Név: HTTP Alapítvány Cím: 1123 Budapest, Csörsz utca 45.  
Telefon: +36 1 225 4702  
E-mail: info@http-alapitvany.hu  
Honlap: http://www.http-alapitvany.hu/  

A HTTP Alapítvány a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások 
rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

Az adatkezelés időtartama  
A HTTP Alapítvány személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig kezeli, hogy a 
továbbiakban közvetlenül tájékoztathassa az újabb versenyekről. Ezt követően a HTTP Alapítvány a személyes 
adatokat törli.  

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések  
Az Ön nevéhez, születési dátumához, e-mail-címéhez, vezetékes- és mobil telefonszámához, lakcím adataihoz, 
valamint az intézmény nevéhez és székhelyéhez, mellyel jogviszonyban a HTTP Alapítvány munkatársai férhetnek 
hozzá, továbbá a adatokat az EuroSkills verseny magyarországi partnerszervezetének a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) adja át a HTTP Alapítvány a magyarországi válogatóverseny, 
valamint a kiválasztott versenyzők nemzetközi felkészítésének szervezési feladatainak érdekében. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara az adatokat a saját adatkezelési tájékoztatójában megadottak szerint kezeli. A HTTP 
alapítvány további személy részére az adatokat nem adja át.   
A személyes adatai tárolásához a HTTP Alapítvány más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.  
A HTTP Alapítvány megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje többek között a 
jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A rendezvényen fénykép és 
videofelvételek készülnek, melyeket a HTTP Alapítvány a későbbiekben marketing célokra felhasználhat.  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

Tájékoztatáskéréshez való jog  
Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a HTTP Alapítványtól arra nézve, hogy 
a HTTP Alapítvány  
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• milyen személyes adatait,  
• milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,  
• mennyi ideig kezeli,  
• a HTTP Alapítvány kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy 
kinek továbbította személyes adatait.  
A HTTP Alapítvány az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 
teljesíti.  

Helyesbítéshez való jog 
 Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a HTTP Alapítvány módosítsa valamely személyes 
adatát. A HTTP Alapítvány az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

Törléshez való jog  
Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti a HTTP Alapítványtól a személyes adatainak törlését. A törlési 
kérelmet a HTTP Alapítvány abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a HTTP Alapítványt a személyes adatok 
további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a HTTP Alapítvány az Ön kérelmét 
legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

Zároláshoz való jog  
Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az HTTP Alapítvány személyes adatait zárolja. A zárolás 
addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, 
ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az HTTP Alapítvány jogellenesen kezelte, azonban az Ön által 
kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az HTTP Alapítvány 
ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az HTTP Alapítvány tovább tárolja a 
személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.  

Tiltakozáshoz való jog Ön  
A fent megadott elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az HTTP Alapítvány személyes adatot 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön 
tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az HTTP Alapítvány 
jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi 
felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az HTTP Alapítvány ellen. A per 
elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A HTTP Alapítvány tiszteletben tartja és megóvja az Ön 
személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, 
harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel.  

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.  


