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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 

adatkezelési tájékoztató 
 
 

1. Adatkezelő 
 

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő (továbbiakban: Verseny) kiírója és a verseny lebonyolításához 
szükséges személyes adatok tekintetében az adatkezelő a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 9., továbbiakban: Bank) 
 
 

2. Adatfeldolgozók 
 
A Bank a Verseny lebonyolításához a következő szerződött partnerek (továbbiakban: Adatfeldolgozó) 
szolgáltatását veszi igénybe.  
- LWp Kommunikáció Kft. (1113 Budapest, Dinnye utca 12.) 
- Móra-BOOKR Kids Kft. (1066 Budapest, Jókai utca 6.) 
A Bank az online versenyek lebonyolításához a következő további szerződött partner (továbbiakban: 
Adatfeldolgozó) szolgáltatását veszi igénybe.  
- Zengo Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.)  
 
 

3. A kezelt adatok köre 
 
A csapat felkészítését végző kapcsolattartó a csapatot nevező iskola pedagógusa vagy a csapattag gyermek 
szülője lehet. Pedagógus esetén a pedagógus nevét, e-mail címét és telefonszámát, szülő esetén a szülő 
nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeljük. 
Az adatkezelés célja a (jelen és jövőbeli) Versennyel és a versenyhez kapcsolódó rendezvényekkel 
összefüggő kapcsolattartás. 
Az adatkezelés ideje: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a kapcsolatfelvétel tartós meghiúsulásáig tart. 
 
Egyéb kezelt adatok: nevezési kategória, csapat neve, csapat iskolája. 
 
A Bank a fentieken kívül a Verseny döntőjében kép- és hanganyagot készít(het), melyen a csapattagok, a 
felkészítést végző kapcsolattartók (és az esetleges kísérők) szerepelhetnek. A felvételeken szereplők nem 
kerülnek nevesítésre. 
A felvételek készítésének célja a Verseny népszerűsítése és bemutatása. 
A felvételeket a Bank a készítésükhöz adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A felvételek készítéséhez a csapatok felkészítését végző kapcsolattartók a kh-vigyazzkeszpenz.hu oldalon 
történő nevezéskor, az esetleges kísérők a döntők helyszínén adhatják hozzájárulásukat. 
A csapattagok hozzájárulását (16. életévüket be nem töltött csapattag esetén a törvényes képviselő 
hozzájárulását) a kapcsolattartó kell, hogy beszerezze, és az online nevezéskor a kh-vigyazzkeszpenz.hu 
honlapon a hozzájárulás tényét fel kell tüntetnie. 
 
 

4. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 
 
A Bank által megbízott adatfeldolgozókról lásd a 2. pontot. 



 
 
 
 

 

A Bank a kép- és hangfelvételeket külső és belső kommunikációban felhasználja, a felvételek egy részét a kh-
vigyazzkeszpenz.hu weboldalra feltölti (nyilvánosságra hozza). 
A felvételeket a Bank a résztvevőkkel megosztja Dropbox fiókon keresztül. 
(Dropbox, Inc. 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107; https://www.dropbox.com/privacy#privacy) 
 
 

5. Jogok, jogorvoslat 
 
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik 
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint megilleti őket a hozzáféréshez és az 
adathordozhatósághoz való jog. 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogással a K&H Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat. 
 
 

6. Elérhetőségek 
 
K&H Csoport adatvédelmi tisztviselője 
K&H TeleCenter: +36 1/20/30/70 335 3355 
bank@kh.hu 
Budapest Pf. 1851 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1530  Budapest, Pf.: 5. 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: http://naih.hu 
 
Bíróság (adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az illetékes törvényszék jár el) 
https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 
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