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Tájékoztatás  

személyes adatok1 kezeléséről 

 
Adatkezelés2 megnevezése:  „MATEHETSZ – online tesztek 2020” 

Adatkezelés nyilvántartási száma: MATEHETSZ-8/2020 

 

Az érintett személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásának3 a megadását 

megelőző tájékoztatás 

  

Jelen adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

(továbbiakban: „adatkezelő” / „MATEHETSZ”), a fenti nyilvántartási számon és 

elnevezéssel végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan, a természetes személyek 

személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) alapján, figyelemmel az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: „Infotv.”) tartalmára, a GDPR 12. cikkében előírtak szerint, a 

személyes adataik kezeléshez történő hozzájárulásuk megadása előtt, tájékoztassa az 

érintetteket. 

 

A GDPR 13. cikke szerinti információk 

 

1. Az adatkezelő4  

 

Az adatkezelő megnevezése: 

Név: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0012192 

Képviseli: Bajor Péter ügyvezető elnök 

Weboldal megnevezése, címe: www.tehetseg.hu 

                                                 
1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a 

természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 
2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
3 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, 

amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez; 
4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok 

kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog 
is meghatározhatja; 
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Jelen adatkezelési tájékoztató 

elérhetősége: 
www.matehetsz.hu/az-egyesulet-dokumentumai  

 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Név: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 

Levelezési cím: Budapest, 112. Pf.:146 

E-mail: info@tehetseg.hu 

Telefon: +361-799-7970 

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Az adatkezelés célja: A Testar Kft. által a MATEHETSZ 

rendelkezésére bocsátott online tesztek 

révén történő képességmérés az 5-25 éves 

korosztályban a MATEHETSZ által – 

verbális képességek, kognitív képességek, 

egyéb képességek, önismeret. 

Az eredmények statisztikai célú 

felhasználásra kerülnek, személyes adatok 

megjelenítése nélkül. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDRP 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – 

az érintett személyes hozzájárulása.  

 

3. A személyes adatok címzettje(i)5, a címezett(ek) kategóriái 

 

Címzett kategória: MATEHETSZ kijelölt munkavállalói 

Címzett kategória: Az 5-25 éves korosztály 

 

4. A személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítása 

 

A személyes adatok nem kerülnek az Európai Union kívüli harmadik országba, vagy 

nemzetközi szervezet részére továbbításra. 

 

5. A személyes adatok tárolásának az időtartama 

                                                 
5 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes 

adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

http://www.matehetsz.hu/az-egyesulet-dokumentumai
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Az érintett kérésére a személyes adatai törléséig, illetve a személyes adatai kezelésének 

az érintett kérésére történő korlátozásáig, a fentiek közül az előbb bekövetkező 

időpontig, de legkésőbb 5 (öt) évig. 

 

6. Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás 

 

Az adatkezelés során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra 

sem. 

 

7. Az érintett jogai – GDPR 15.-21. cikkei 

    

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől  

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést6, 

- a személyes adatai helyesbítését7,  

- a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”)8 vagy kezelésének 

korlátozását9, tiltakozhat10 az ilyen személyes adatok kezelése ellen.  

                                                 
6 15. cikk 

Az érintett hozzáférési joga 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon: 
a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve 
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár. 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért 

további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
érintett másként kéri. 

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
7 16. cikk 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 
 

8
17. cikk 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az 

adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját 

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
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Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, 

illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, 

akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. 

 

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog11. 

                                                                                                                                                         
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és 
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

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

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek 

alapján; 
d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 

vagy 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
9 18. cikk 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 

adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
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. 

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
10 21. cikk 

A tiltakozáshoz való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) 

bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak 

figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az 

érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 
11 20. cikk 

Az adathordozhatósághoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

https://uj.jogtar.hu/
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Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez 

nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az érintett a fenti jogait személyesen az adatkezelő székhelyén, vagy az adatkezelő e–mail 

címére, vagy postai címére megküldött nyilatkozattal gyakorolhatja. 

 

Az adatkezelő a nyilatkozatra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül 

válaszol és amennyiben az érintett kérelmének nem tesz eleget, a döntését írásban indokolja.  

 

8. Az érintett panaszjoga 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az úgy ítéli meg, 

hogy az adatkezelés során az őt megillető jogokat megsértették. 

A felügyeleti hatóság:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: http://naih.hu   

 

9. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról 

 

A hozzájárulás a személyes adatok kezeléshez az érintett önkéntes döntésén alapul. 

Az érintett az egyes személyes adatihoz történő hozzájárulás megadásáról külön-külön 

dönthet, azonban amennyiben egyes, az adatkezelő által közölni kért adatainak a kezeléséhez 

nem járul hozzá, az adatok kezelésére nem kerül sor, a tesztet nem töltheti ki. 

 

A 14. életévét betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak a 

kezeléshez a hozzájárulása a törvényes képviselője hozzájárulásával lehetséges (az 

adatkezeléshez történő hozzájárulás érvényességének feltétele, hogy ahhoz a törvényes 

képviselő is hozzájáruljon), ezért ebben az esetben a személyes adatok kezeléshez a 

hozzájárulás megadásnak a további feltétele, hogy a szülő felügyeletet gyakorló törvényes 

képviselő közölje személyes adatait és hozzájáruljon azok kezeléséhez. 

 

A 14. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak a kezeléshez a hozzájárulást a 

törvényes képviselője adhatja meg (a törvényes képviselő nyilatkozik az adatkezeléshez 

történő hozzájárulásról), ezért ebben az esetben a személyes adatok kezeléshez a hozzájárulás 

megadásnak a további feltétele, hogy a szülő felügyeletet gyakorló törvényes képviselő 

közölje személyes adatait és hozzájáruljon azok kezeléséhez. 

 

 

MATEHETSZ 

                                                                                                                                                         
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag 

megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha 
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges. 

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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