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„Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” játék  

Adatkezelési Tájékoztató 

Verzió: 3, Hatályos: 2022.05.01. 

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének „Digitális Tanuló Elektronikus 

Aláírással” elnevezésű játékának adatkezelési szabályai 

A részvételi feltételeket az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (székhely: 1133 

Budapest, Kárpát utca 11. I/8., a továbbiakban: "ISZE") által a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség 

Egyesület (székhely: 1038 Budapest, Szentháromság u. 26., a továbbiakban: „MELASZ”) 

közreműködésével szervezett „Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” ingyenes játék (továbbiakban: 

Játék) Játékszabályzata tartalmazza, amely a https://isze.hu/ealairas honlapon megtekinthető. 

Jelen tájékoztató címzettjei a Játékban résztvevő Játékosok és a 16. életévüket be nem töltött Játékosok 

szülei. A tájékoztató a https://isze.hu/ealairas weboldalon hozzáférhető. Kérésre emailben is elküldjük. 

A Játékos a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételeket. 

1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján, illetve a számviteli bizonylatokra 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján a jelen Adatkezelési Tájékoztató során megadott tájékoztatás, 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) 

valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból 

kezeli az ISZE. 

5.1. Adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés céljai: 

1. cél: a Játékban való részvétel igazolása, és 

2. cél: a jutalomhoz kapcsolódó számviteli bizonylatok megőrzése. 

Az adatkezelés jogalapjai: 

1. cél esetében: 

a. a Rendelet 6. cikk (1) a) bekezdése alapján a Játékos önkéntesen megadott 

hozzájárulása, 5 év megőrzési időtartammal, 

b. a Rendelet 6. cikk (1) a) bekezdése alapján, tekintettel a 8. cikkben foglaltakra a 16. 

életévét be nem töltött Játékos felett a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása 5 év 

megőrzési időtartammal, illetve  

2. cél esetében a Rendelet 6. cikk (1) c) bekezdése, tekintettel a Számviteli tv. 169. § (1) bek. 

rendelkezéseire, 8 év megőrzési időtartammal. 

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a jutalom átadása. 
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5.2. Kezelt adatok köre 

A Játék lebonyolítása érdekében a Játékos által a dokumentumhitelesítés, minősített aláírás, és a szülői 

hozzájárulás aláírása során megadott adatokat kezeljük: 

- tanár Játékos esetében: 

o e-mail címe, 

o iskolájának neve, címe, 

o név, 

o születési név, 

o születési hely, 

o születési idő, 

o anyja neve,1 

o Játékban történő részvétel ténye; 

- diák Játékos esetében: 

o név, 

o személyazonosító igazolvány száma; 

o állampolgári tanúsítványának a hexadecimális sorozatszáma2, 

o Játékban történő részvétel ténye, 

- szülői hozzájárulás esetében: 

o AVDH dokumentumhitelesítés esetében a szülő neve, születési neve, születési helye, 

születési ideje és anyja neve, 

o minősített elektronikus aláírással történő aláírás esetében a szülő neve, 

személyazonosító igazolvány száma vagy minősített tanúsítványának a hexadecimális 

sorozatszáma és a tanúsítvány kibocsátója, illetve 

o papíralapú hozzájárulásnál a szülő neve és aláírása. 

Az ISZE a tanár Játékos és diák Játékos jelentkezési lapját és a szülői hozzájárulás egyszerű képi 

másolatát offline adathordozóra kimásolva, a papíralapú hozzájárulásokat pedig irattároló szekrényben 

a székhelyén őrzi. 

5.3. Adatkezelés időtartama 

5.3.1. Adatok kezelési időtartama 

Azon Játékosok hozzájárulásait, ideértve a szülői hozzájárulásokat is, akik jutalomban nem részesültek, 

az eredményhirdetést követő 5 évig őrizzük meg. A diák Játékos nyertesek adatait (az utalvány átadás-

átvételi nyilatkozát) a számviteli bizonylatok megőrzési idejéig, 8 évig megőrizzük. A nyertes tanár 

Játékos adatait (a tanfolyamra jogosító utalvány átadás-átvételi nyilatkozatát) a számviteli bizonylatok 

megőrzési idejéig, 8 évig kezeljük. Ezen túlmenően személyes adatot az ISZE nem őriz meg, azokat az 

eredményhirdetést követően végérvényésen és visszaállíthatatlan módon törli.  

A játék eredményének későbbi igazolásához a feldolgozás statisztikai adatait 5 évig megőrizzük. 

5.3.2. Adatfeldolgozás időtartama 

Az ISZE és a tanár Játékos között a jelentkezési lap AVHD-val hitelesített változatának beküldésével 

adatfeldolgozói szerződés jön létre, a játék időtartamára. A tanár Játékos a jelentkezési lap beküldése 

után összegyűjtheti és továbbíthatja a Játékkal kapcsolatos adatokat az ISZE részére. 

 
1 Az AVDH dokumentumhitelesítés tartalma miatt. 
2 Az eSzemélyi minősített elektronikus aláírás tartalma miatt. 
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5.4. A Játékos jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül a Játékost a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 

- helyesbítéshez való jog 

- adatkezelés korlátozása, 

- törléshez való jog, 

- hordozhatósághoz való jog, 

- hozzájárulás visszavonási joga. 

Amennyiben a Játékos jogaival élni kíván, az a Játékos azonosításával jár együtt, valamint Játékossal 

szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz 

szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az ISZE egyébként is kezel a Játékosról), 

valamint az ISZE e-mail fiókjában elérhető lesz a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos panasza. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. 

5.5. A hozzájárulás visszavonásának joga 

Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott 

adatokat rendszereinkből töröljük. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása a játékból való 

kilépést is jelenti egyben. 

5.6. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés 

Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

- a következő információkról tájékoztassuk: 

o az adatkezelés céljai; 

o a Játékosról kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel 

a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

o a Játékos azon joga, hogy kérelmezheti a Játékosra vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló 

adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Játékostól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 

Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, 

ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhat fel az ISZE a tájékoztatás 

teljesítéséért cserébe. 

mailto:isze@isze.hu
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A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a Játékos azonosítását követően az ISZE 

e-mailben juttatja el Játékoshoz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy a Játékos a kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 

adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

5.7. Helyesbítéshez való jog 

Játékos jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül az ISZE helyesbítse a Játékosra vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. 

5.8. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Játékos jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az 

ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk; 

- az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Játékos igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, 

ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a 

Játékos jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 

munkanappal) az ISZE tájékoztatja a Játékost. 

5.9. Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Játékos jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a Játékosra vonatkozó személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az ISZE gyűjtötte vagy 

kezelte; 

- Játékos visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- Játékos tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte az ISZE és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 

- a személyes adatokat az ISZE-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra kerültek a Játékosról kezelt személyes adatok, és 

bármely fent megjelölt okból az ISZE törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás 

költségeinek figyelembevételével az ISZE megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve 

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatokat kezelő más adatkezelők tájékoztatást 

kapjanak arról, hogy Játékos kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
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személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként a Játékos személyes 

adatait nem hozzuk nyilvánosságra. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a 

számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Játékos felé 

követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése 

van folyamatban). 

5.10. Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Játékos önkéntes 

hozzájárulásán alapul, Játékosnak joga van arra, hogy kérje, hogy a Játékos által a részünkre megadott 

adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit PDF formátumban bocsátunk a Játékos 

rendelkezésére – ahogyan azt beküldte. A Játékos kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más 

adatkezelő számára továbbítsuk. 

5.11. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Játékos szerint az ISZE megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 

kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

A Játékos polgári pert is indíthat bíróság előtt.  

5.12. Adatbiztonság 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és 

technikai megoldások biztosítják, hogy a személyes adatok illetéktelen személyek birtokába ne 

juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy 

módosítani azokat. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket az ISZE érvényre juttatja az 

adatfeldolgozóival szemben is. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről az ISZE nyilvántartást vezet, és amennyiben szükséges, a 

felmerülő incidensekről tájékoztata a Játékost. 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával – annak 5. pontja szerint – elismeri, hogy teljeskörűen 

megismerte a jelen Adatkezelési Tájékoztatüban rögzített feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadja. 
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