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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
Adatkezelési tájékoztató

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

A Bank az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) 13. 14. cikkei
szerint tájékoztatják az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Résztvevő), hogy a Versenyben való
részvételéhez a Bank által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Résztvevő hozzájárulásán a GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pontján) alapul. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő Versenyben történő részvételi szándékának
megerősítése során megadott hozzájárulása.

Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával.

A versenybe Pedagógus, vagy Szülő jelentkezhet. A Versenybe való regisztrációval, valamint adatainak (így
nevének, e-mail címének, illetve telefonszámának), valamint az iskolai adatainak (iskola vezető nevének, iskola
vezetőjének munkahelyi e-mail címének) megadásával a Résztvevő (Pedagógus/Szülő) kifejezetten, írásban
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja a Verseny megszervezése, illetve lebonyolítása, a kapcsolattartás és adminisztráció,
valamint a Nyeremények átadása.

A fenti cél elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció során
megadott adatait.

Az adatkezelés a Versenyző a https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu honlapon való regisztrációjával történik és
2022. december 31-ig tart.

Az adatkezelés megszűntét követően a kizárólag a Versennyel kapcsolatos személyes adatok - amelyek
esetén az adatkezelés célja megszűnt – törlésre kerülnek.

Jelen Verseny lebonyolításához a Bank az LA Communication Kft. (1181 Budapest, Vörösmarty utca 30.), mint
adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését
szerződésben garantálja, az átvett adatokat kizárólag a Bank adatkezelésének ideje alatt kezeli, azt követően
törli.

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 nyomtatott nevezési lap beküldésekor/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 a nyomtatott nevezési lapon vagy az online nevezéskor a
kh-vigyazzkeszpenz honlapon a hozzájárulás tényét fel kell tüntetnie.



A Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal,
valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja a
regisztrációval megadott személyes adatai Versennyel kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását,
kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása aa Versenyből való kizárást vonja magával.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

További információk – különösen a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Bank és annak teljesítési
segédje, továbbá ezek adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatás – kapcsán a
Résztvevő a kh.hu/adatvedelem címen elérhető általános adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat.


