T-Systems Ötletcampus
Adatvédelmi tájékoztató
A T-Systems Ötletcampus alkotótábor szervezője és lebonyolítója a T-Systems Magyarország Zrt. .
(székhely: 1117 Budapest Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044852), mint Szervező
adatvédelmi tisztségviselője: Locsmándi Balázs, elérhetőség: locsmandi.balazs@t-systems.hu
A T-System ötletcampus egy 4 napos szellemi alkotótábor, a Kitchen Budapest közreműködésével. Kitchen
Budapest a T-Systems Magyarország Zrt. adatfeldolgozójának minősül.
A rendezvényen azon 16 és 26 éves kor közötti természetes személyek vehetnek részt, akik aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek valamelyik magyarországi középiskolában, vagy felsőfokú intézményben.
A rendezvényen részt venni szándékozó a t-systems.hu/otletcampus oldalon regisztálhat az alkotótáborra.
A kezelt személyes adatok köre:
 Név
 Születési év
 Iskola
 Évfolyam
 Szakirány
 Email
 Mobil
Az adatkezelés célja:
- ötletcampus lebonyolítása és a résztvevői jogosultság ellenőrzése, valamint a résztvevők
alkotótáborral kapcsolatos tájékoztatása.
- a résztvevők későbbi megkeresése állásajánlat adás céljából
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett tájékozott hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet
értelmében.
A résztvevő érintett jogai:
Tudomásul veszem, hogy mint érintett személy jogomban áll tájékoztatást kérni az adatkezelésről,
kérhetem az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, illetve azok javítását vagy törlését,
korlátozhatom az adatkezelés körét, és bármikor visszavonhatom a hozzájárulásomat. A fentiekben
ismertetett jogokon túl jogomban áll megtagadni a hozzájárulást az adatok kezeléséhez, jogom van az
1

adatok hordozásához, illetve a kezelt személyes adataimról másolatot kérhetek. A Résztvevő fenti jogait
érvényesíteni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni az alábbi elérhetőségeken tudja:
takacs2.nikolett@t-systems.hu
Adatkezelés időtartama:
A Szervező a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig használhatja fel a fent említett célokra. Az
adatok ilyen célú kezelését a résztvevő a hozzájárulás visszavonásával megszüntetheti. A hozzájárulás
visszavonására dedikált csatorna: takacs2.nikolett@t-systems.hu
Személyes adatok megismerhetősége:
A Szervező a Résztvevők személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik
személyeknek nem továbbítja.
Adatbiztonság:
Az Szervező a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja
A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényről való kizáráshoz vezet, ha a rendezvény
lebonyolításához szükséges adatok törlését a rendezvény lezárulta előtt kérelmezi.
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