RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
EdisonKids x Samsung Megoldások a holnapért kihíváshoz
(a továbbiakban: ”Szabályzat”)
I. RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. A kihívás szervezője
Az “EdisonKids x Samsung Megoldások a holnapért” kihívás (a továbbiakban: ”Kihívás”)
szervezője a Bridge Budapest Egyesület (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.,
levelezési cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56., adószám: 18407969-1-41, nyilvántartási
szám: 15.087, e-mail cím: hello@edisonplatform.hu) (a továbbiakban: ”Szervező vagy
Adatkezelő”).
2. A jelentkezés feltételei
2.1 A Kihíváson kizárólag az a 12-18 éves, magyar állampolgársággal és magyarországi
lakóhellyel rendelkező magánszemély, valamint az a 18. életévét betöltött, magyar
állampolgársággal és magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban
”Jelentkező”) vehet részt, aki a kidolgozott, a jelen Szabályzatban szereplő, a 3. pontban
meghatározott jelentkezési témaköröket érintő jelentkezését a 4. pontban meghatározott
határidőig elküldi a jelentkezési űrlapon keresztül, valamint elfogadja a jelen Szabályzatban
leírt valamennyi feltételt, valamint 16. év alatti Jelentkező esetén érvényes szülői (törvényes
képviselői) hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik.
2.2 Azok a jelentkezések, melyek a jelen Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak
nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek a versenyből.
2.3. Egy Jelentkező a Kihíváson egy ötlettel/tervvel jogosult részt venni. A Jelentkező
tudomásul veszi, hogy a jelentkezés során feltöltött anyagait Szervező további
ellenszolgáltatás nélkül jogosult használni kommunikációja során, tiszteletben tartva a
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.
2.4. A Jelentkezés feltöltésekor a Jelentkező tudomásul veszi, hogy az internetes hálózat
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
2.5. A Jelentkező által benyújtott Jelentkezés:
● nem tartalmazhat piaci forgalomban lévő termékre vagy szolgáltatásra irányuló
burkolt vagy nyílt reklámot,
● nem rendelkezhet a Kihívás témájával vagy címével összefüggésben nem álló
tartalommal,
● nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más
jogszabálysértésre való felhívást,
● nem sérthet üzleti titkot, szellemi alkotáshoz fűződő jogot, szabadalmi és védjegy
jogot,
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● nem tartalmazhat jogosulatlanul megszerzett adatot, vagy a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
rendelkezései által tiltott módon megszerzett üzleti titkot,
● nem sértheti az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének szabályait,
● illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, és nem sértheti az általánosan
elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
Azt a Jelentkezőt, akinek adott jelentkezése nem felel meg a fenti követelményeknek,
továbbá bebizonyosodik, hogy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát megsérti, a Szervezők
kizárják a Kihívásból. A jelen Szabályzat elfogadásával a Jelentkező, ill. a szülői (törvényes
képviselői) jogokat gyakorló személy teljes felelősséget vállal azért, hogy a jelentkezés során
csak saját ötletet/találmányt mutat be. Az adott jelentkezés elküldésével a Jelentkező, ill. a
szülői (törvényes képviselői) jogokat gyakorló személy vállalja, hogy a harmadik személyek
jogainak megsértéséből fakadó következményekért teljeskörűen helytáll.
2.6. A Szervező a Jelentkező adott jelentkezését kizárja a Kihívásból amennyiben:
● annak leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a Jelentkező, vagy
az adott jelentkezés a leadásának időpontjában nem felelt meg a jelen Szabályzatban
rögzített feltételeknek,
● az adott jelentkezés leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a
Jelentkező, vagy az adott jelentkezés a leadását követően történt változás miatt a jelen
Szabályzatban rögzített feltételeknek nem felel meg,
● a Jelentkező által a Szervező rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken a Jelentkező
nem elérhető, amennyiben a Szervező többszöri próbálkozása ellenére a Jelentkezővel
történő kapcsolatfelvétel meghiúsul, és ez a Kihívás lebonyolítását akadályozza, vagy
késlelteti.
A Jelentkező a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen
Szabályzatban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további felhívás, vagy
figyelmeztetés nélkül jogosult a Jelentkező kizárásáról dönteni. A Jelentkező kizárása esetén
a Szervező döntéséről e-mail útján értesíti a Jelentkezőt.
3. A Kihívás leírása
„Alakítsd te a holnapot! - Hozz össze egy csapatot, dolgozzátok ki a nyerő megoldást egy
olyan problémára, ami nem csak számotokra, hanem az egész világra is hatással lehet. Ehhez
használjátok a tudomány és technológia eszközeit.”
A Kihívásra olyan jelentkezéseket várunk, amelyek a következő témakörökhöz
kapcsolódnak:
1. Technológia
2. Fenntarthatóság
3. Jövő
4. Közösség
5. Digitális oktatás
6. Tedd, amit nem tehetsz - Egyéb társadalmi problémák
A Jelentkezés módjának részletes leírása megtalálható az https://www.edisonkids.org/
weboldalon.
A Jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani.
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A jelentkezések a jelentkezési űrlapon (link) keresztül tölthetőek fel. Egy csapat egy videóval
jelentkezhet a Kihívásra. A Jelentkezőnek nem nyilvános (unlisted) videóként kell feltöltenie
az anyagot a YouTube-ra. A jelentkezés feltöltésével a Jelentkező elfogadja a jelen
Szabályzatban foglaltakat.
4. A jelentkezés beküldésének határideje
A jelentkezés beküldése 2021. február 23. 0:00 órától 2021. március 28. napján 23:59 óráig
lehetséges. A jelentkezés beküldési idejének időtartama előtt, illetve lejártát követően
elküldött jelentkezések a versenyből automatikusan kizárásra kerülnek.
5. A Kihívás szakaszai
A jelentkezési határidőt követően a Szervező kiválasztja a Kihívásra hozott 50 legjobb
csapatot és megoldásukat (a továbbiakban: “Résztvevők”), és értesíti az összes Jelentkezőt,
hogy továbbjutottak-e a következő szakaszba.
I. forduló - Találjátok ki a megoldást
(2021. április 5. – 2021. május 2.)
A Kihívásba bejutó 50 csapat egy online design thinking műhelyen vesz részt, ezzel
párhuzamosan pedig a Kihívásra hozott felvetés megoldásán dolgoznak. A forduló végén a
kidolgozott terveket szakértő zsűri bírálja el, és az összes tervet és csapatot bemutatjuk,
ugyanakkor a Kihívás következő szakaszába már csak az első 8 csapat mehet tovább.
II. forduló, 1. szakasz - Próbáljátok ki, hogy működik-e a terv
(2021. május 3. – 2021. június 6.)
Ebben a fordulóban a Résztvevők megvalósításon dolgoznak, és párhuzamosan újabb
képzéseken, online műhelyeken vesznek részt és egy mentort is kapnak a csapatok, akivel
hetente egyszer átbeszélik a megvalósítással kapcsolatos kérdéseket.
II. forduló, 2. szakasz - Mutassátok be, mire jutottatok
(2021. június 7. – 2021. június 13.)
A Kihívást egy online prezentáció zárja, ahol a Résztvevők bemutatják az elkészült
megoldásaikat a zsűrinek. Az online esemény végén összesen három nyertes csapatot
hirdetünk.

6. Nyeremény
A Szervező a 3. forduló lezárását követően 3 nyertes csapatot hirdet.
A legjobb ötleteket díjazzuk – az érvényes megoldások értékelését szakmai zsűri végzi. A
szakmai zsűri tagjait a Szervező kéri fel. A nyeremények átadása futárszolgálaton keresztül
történik, várhatóan az eredményhirdetést követő 1 hónapban.
A nyeremények a Samsung Megoldások eszközlistájában található eszközökre költhető
keretösszegek összesen 2 500 000 Ft értékben.
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● I. helyezett csapat: 1 500 0000 Ft, amelyből a nyertes csapat iskoláját 1 000 000 Ft
illeti és 500 000 Ft a csapatot
● II. helyezett csapat: 750 000 Ft - 500 000 Ft a csapat iskoláját illeti, 250 000 Ft pedig
a csapaté
● III. helyezett csapat: 250.000 Ft - a teljes összeg a csapaté
A nyertes csapatok tanárai pedig egy-egy Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10.4", Wi-Fi)
táblagépet (SM-P610NZAAXEH) kapnak.
A nyeremények megtekinthetőek a https://www.edisonkids.org/ weboldalon.
A Résztvevők és a nyertesek pénzbeli díjazásban sem a Kihívás megvalósítása során,
sem az eredményhirdetést követően nem részesülnek. A nyeremények pénzre nem
válthatóak át és 3. személyre nem átruházhatóak. Amennyiben egy nyertes csapat nem
veszi át a nyereményét, automatikusan a következő helyezett kapja meg a díjat.
7. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele
A Kihívás eredményéről a nyertesek írásban (e-mailben) kerülnek kiértesítésre. A Samsung
Megoldások eszközlistájáról kiválasztott nyereményeket - az előzetes egyeztetést követően futárszolgálat segítségével kézbesítjük a nyerteseknek. A Samsung Megoldások terméklista
változásának jogát fenntartjuk. Az eredmény közzétételre kerül a https://www.edisonkids.org/
weboldalon is.
8. Szerzői jogok
A Megoldások a holnapért kihívásban való részvétellel valamennyi résztvevő vállalja, hogy
első – harmadik helyezettként a projekt során elkészülő bármilyen műre, tartalomra,
ismeretre, információra, illetve adatra (a továbbiakban: „Projekt”) a Samsung Electronics
Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér
1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em.; cégjegyzékszám:
16-10-001767; adószám: 10276451-2-16, a továbbiakban: „Samsung”), mint a projektet
támogató társaság részére a lehető legszélesebb körű korlátozásmentes, átruházható, további
felhasználási engedélyek adására is jogosító és kizárólagos felhasználási engedélyt ad írásban
(a továbbiakban: „Licenc”) és megköti a Samsunggal az ehhez szükséges szerződéseket
minden további díjigény nélkül. A Licenc magában foglalja a felhasználás bármely ismert
módját, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a Samsung azon jogát, hogy a Projekt
segítségével marketing kampányokat valósítson meg, továbbá a Projektet módosítsa,
megváltoztassa vagy átdolgozza, a Projektet többszörözze, továbbá a többszörözött
műpéldányokat bármely típusú elektronikus adathordozóra vagy médiaeszközre rögzítse,
illetve másolja. A Samsung a szerzői jogi törvény által a Projektben résztvevők számára
biztosított jogokat (pl.: névfeltüntetés joga) természetesen tiszteletben tartja. A Megoldások a
holnapért kihívásban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy a díjazott ötletek,
megoldások kidolgozásának, illetve megvalósításának jogát, illetve az azokat érintő esetleges
iparjogvédelmi oltalom megszerzésére való jogot a a Samsung számára egy később
megkötendő szerződés keretében átruházzák.
A Megoldások a holnapért kihívásban való részvétellel a Résztvevők szavatolnak azért, hogy
a Projektre vonatkozó szerzői jogoknak, megoldásoknak, illetve ötleteknek ők a kizárólagos
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jogosultjai, így a Résztvevőknek jogukban áll a Samsung számára a jelen pontban rögzített
engedélyt, illetve jogosultságot megadni. A Résztvevők szavatolnak azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Samsung jogszerzését megakadályozná vagy
korlátozná.

II. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A www.edisonkids.org (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) adatkezelési tájékoztatója.
A Bridge Budapest Egyesület (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11., levelezési cím:
1065 Budapest, Nagymező u. 54-56., adószám: 18407969-1-41, nyilvántartási szám: 15.087,
e-mail cím: hello@edisonplatform.hu), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy
Szolgáltató), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.
A szolgáltatást a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.
II/6., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546-2-03, a továbbiakban:
“MediaCenter”) biztosítja.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő weblapján, a www.edisonkids.org oldalon történő
adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: Adatkezelési tájékoztató.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), és megfelel AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április
27.).
Az Adatkezelő és elérhetőségei:
Bridge Budapest Egyesület
1065 Budapest, Nagymező u. 54-56.
hello@edisonplatform.hu

1. Alapelvek
1.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie.
2.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
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3.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
4.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell,
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás
célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
5. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
6. A weboldal és a szolgáltatások magyar nyelven érhetőek el.
A személyes adatokra vonatkozó alapelvek:
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Adatkezelés - Milyen adatokat kezelünk és miért?
6

3.1. Jelentkezés az EdisonKids kihívásra
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartástartás,
a Kihívás kommunikációja,
népszerűsítése

Életkor

Statisztikai felhasználásra

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás

Lakcím

Nyeremények
nyertesek
részére történő kézbesítése

A Jelentkezés során beküldött videó.

A Kihívásba bejutó csapatok
kiválasztása.

A Kihívás során készült képek, videók.

A Kihívás kommunikációja,
népszerűsítése.

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása

Kapcsolatfelvételkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

2. Az érintettek köre: a jelölési űrlapot kitöltő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett
törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az
érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai és
megbízottjai, valamint az 5. pontban meghatározott adatfeldolgozók kezelhetik a jelen
tájékoztatóban foglaltak alapján.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
● az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56. címre küldött levelében vagy e-mail útján
a hello@edisonplatform.hu e-mail címre küldött levelében.
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7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatkezelés a
Szolgáltatóval történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
8. Tájékoztatjuk, hogy
● az adatkezelés az EdisonKids kihívásban való részvételhez szükséges.
● köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben részt kíván venni az EdisonKids
kihívásban,
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud részt venni
az EdisonKids kihívásban.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

4. Cookie-k (“Sütik) kezelése
Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal
ún. "Cookie"-kat, azaz "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott
tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a
Weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a
böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg,
illetve ha a "Rendben" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5. Adatfeldolgozók
5.1. Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000
Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.)
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
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b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

5.2. Nyeremények kézbesítése a nyertesek részére
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A nyeremények kézbesítése a nyertesek részére.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhely:
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep, levelezési és számlázási cím: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2. 7. em., Cg.: 16-10-001767, adószám: 10276451-2-16)
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Résztvevők neve, telefonszáma, e-mail címe
és lakcíme.
4. Az érintettek köre: A Kihívásban résztvevők.
5. Az adatkezelés célja: A nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos jogi
kötelezettségek teljesítése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számlázáshoz,
adónyilvántartáshoz szükséges adatokat a számviteli törvény szerint 8 évig.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

5.3. A Kihívás kommunikációja a médiában
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A kihívás kommunikációja a médiában.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Splendidea Communications Kft. (székhely:
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., Cg.: 01-09-710041 adószám:12920352-2-41)
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Nyertesek neve, életkora, videó- és
képanyaga.
4. Az érintettek köre: A Kihívásban résztvevők.
5. Az adatkezelés célja: A Kihívás eredményének kommunikációja a médiában.
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6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az
adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó
felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

5.4. Weboldal statisztikai szoftver üzemeltetője
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A weboldal statisztikai szoftver üzemeltetése
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Google Számítástechnikai Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (Google Information Technology Services Limited Liability
Company) (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., Cégjegyzékszám:
01-09-861726, Adószám: 13561677-2-41)
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett IP-címe, a látogatás időpontja,
időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az érintett által használt operációs rendszer, a
böngésző típusa, a képernyő felbontása.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő szolgáltatásai
minőségének ellenőrzése és javítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 2 év.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
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9. Megjegyzés: A statisztikai adatgyűjtés és elemzés a Google Analytics elnevezésű
szolgáltatás használatával történik. A weboldalak látogatása során kapott adatokat Adatkezelő
illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat csak
tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon lehet elemezni. A Google Analytics
működéséről
részletes
információ
elérhető
az
alábbi
weboldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

6. Érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
● az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog

11

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha
Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7. Jogorvoslat
Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, hello@edisonplatform.hu e-mail címre
küldött e-maillel, vagy a 1065 Budapest Nagymező u. 54-56. címre küldött levéllel.
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
●
●
●
●
●

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Adatkezelő az Ön
megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a
GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő
kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi
honlapján.
Frissítve: 2021. 05. 25.
Bridge Budapest Egyesület, Szervező
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