A PSAT (Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület) kiemelt figyelmet fordít a személyes
adataid védelmére, amelyeket minden esetben bizalmasan és törvényesen, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
rendelkezései szerint kezel.
Ki kezeli pontosan az adatokat? Ki férhet hozzá az adataimhoz?
A kérdőíven megadott adatok adatkezelője a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület
(7625 Pécs, Kálvária utca 56., Adószám: 18084582-1-02, Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság
01-02-0007373, e-mail: info@psat.hu, web: psat.hu). A kérdőív a Google űrlapkitöltő
rendszerével készül, így a Google az adatkezelés folyamatában adatfeldolgozóként vesz részt.
A személyes adatokat kizárólag a PSAT erre feljogosított néhány munkatársa (elnökségi tagok és
titkár) ismerheti meg, azokat külső szervnek nem továbbítjuk és nem is hozzuk nyilvánosságra.
Emellett kizárólag kivételesen előforduló, konkrét jogszabályi kötelezettség alapján továbbítunk
személyes adatokat más szerv vagy személy részére.
Önkéntes-e a kitöltés? Mi az adatkezelés jogalapja?
A kérdőív kitöltése teljesen önkéntes, az abban foglalt személyes adatok kezelésének jogalapja a
kérőív elküldésekor általad megadott hozzájárulás [Infotv. 5. § (1) a)], amely az akaratod
önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely e tájékoztatóval megadott tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezésedet adod az általad megadott személyes adatok – jelen
tájékoztatóban pontosan leírt – kezeléséhez.
Mire kellenek pontosan az adatok? Mi az adatkezelés célja?
Az űrlap kitöltésével kizárólag az űrlapon általad megadott adatokat, valamint a kitöltés
időpontját kezeljük, semmilyen más adat (pl. IP cím vagy cookie) nem kerül a PSAT-hoz.
Az űrlapon megadott név és az e-mail cím a programmal kapcsolatos, szükséges (pl. annak
esetleges módosulásáról szóló) értesítés lehetősége miatt, továbbá a program
dokumentációjához szükséges. Egyéb tájékoztatót vagy hirdetést a programot követően nem
küldünk!
A további adatok (iskola, évfolyam, város) statisztikai elemzés alapjául szolgálnak.
Mennyi ideig kezelik az adatokat? Visszavonhatom-e a hozzájárulásom?
A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 6 hónapig kezeljük.
A hozzájárulásodat azonban bármikor indokolás nélkül visszavonhatod az info@psat.hu e-mail
címen. Ekkor a PSAT az összes hozzád tartozó személyes adatot törli.
Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés alatt?
Az Infotv. 14-15. §§-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhetsz az adatkezelés körülményeiről. A
tájékoztatás iránti igény írásban a PSAT postacímére (7625 Pécs, Kálvária u. 56.) eljutatott,
valamint elektronikus úton az info@psat.hu címre küldött kérelemmel lehet kezdeményezni.
Amennyiben a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy ahhoz csak
megfelelő azonosítás után férhess hozzá, nehogy másnak adjuk meg az adataidat. Kérheted a
valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adataid helyesbítését is.

Úgyszintén kérheted a személyes adataid törlését – de az adatokat akkor is törölni kell, ha a
kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Hatóság
elrendelte. A helyesbítés vagy törlés iránti igény – az egyértelmű azonosításod mellett –
személyesen vagy írásban kezdeményezheted. A helyesbítést és az adatok törlését a PSAT 15
napon belül elvégzi.
Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?
Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(NAIH, www.naih.hu) kezdeményezhetsz vizsgálatot.
Ha a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez vagy törléshez való jogod sérülne, bírósághoz is
fordulhatsz. Ha a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő netán kárt okoz vagy a
személyiségi jogaid megsérti, kártérítést illetve sérelemdíjat követelhetsz.
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés felmerül, az info@psat.hu címen
felteheted.

