Tax Poker Tournament 2018
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelők
A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a Deloitte CRS Kft, valamint a
Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-10044100, 01-09-071057, 01-09-975176, Deloitte Legal nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, a továbbiakban a felsorolt
Deloitte szervezetek együttesen: Adatkezelő vagy Deloitte Magyarország)
A Deloitte Magyarország tagvállalatai közös adatkezelőknek minősülnek, melyeket – megállapodásuk alapján – a Deloitte
Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (a továbbiakban: Deloitte Zrt.) képvisel. Ezen megállapodás eredményeképpen a
Deloite Zrt. jogosult valamennyi tagvállalat nevében eljárni és felel az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, illetve a
bármely tagvállalathoz benyújtott érintetti/hatósági megkeresés feldolgozásáért és megválaszolásáért.

Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az érintettek bevonása Adatkezelő által szervezett szakmai versenybe (Deloitte Tax Poker
Tournament), továbbá Adatkezelő állásajánlatairól történő értesítése, illetve ezzel kapcsolatos megkeresése.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Az érintett az adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai az Adatkezelő adatbázisában rögzítésre
kerüljenek és azokat az Adatkezelő a szakmai versenybe történő bevonás, a verseny lebonyolítása, a nyeremények átadása
illetve az esetleges állásajánlatairól történő tájékoztatás céljából a nyilvántartásában tárolja, illetve a megadott
elérhetőségein megkeresse.

Adatkezelés időtartama
Érintett az adatainak a megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb a Deloitte Tax Poker Tournament napjától számított 3 (három) évig kezelje.

Kezelt adatok köre
Az adataikat megadó érintettek neve, életkora, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, felsőfokú oktatási intézmény és képzés
megnevezése, ahol tanulmányait folytatja, tanulmányok kezdetének éve, befejezés várható időpontja, a Deloitte Tax Poker
Tournament versenyen való részvétel során elért eredménye.
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Adatok védelme
Az adatkezelés során az Adatkezelő minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz és rendelkezik minden
olyan eljárási szabállyal, amely alapján az érintett adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintettek által megadott adatokat az Adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen tájékoztatóban meghatározott
célokból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a. Hozzájárulás visszavonásához való jog/törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A
hozzájárulás visszavonását követő 15 (tizenöt) napon belül a kezelt adatait az Adatkezelők törlik.
b. Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog: az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az
érintett írásbeli kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a
címzettekről, az érintetti jogokról, hatósági panasz benyújtásának lehetőségéről.
c. Helyesbítéshez való jog: az érintett bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni. Adatai
helyesbítésére irányuló kérelméhez az érintett a helyesbítés alapjául szolgáló alátámasztó tényeket és bizonyítékokat
köteles csatolni
d. Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai kezelésének Adatkezelő általi korlátozását, ha
vitatott az adatok pontossága. (A korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges
vagy sem.)
e. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő az érintettre vonatkozó, általa
rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; illetve
kérheti az adatok Adatkezelő által egy másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását.
f. Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük
szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.
Az érintettet megillető jogok gyakorlására irányuló kérelem esetén a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. a
kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet.
Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat illetve észrevételeiket, kérdéseiket postai úton a
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nevére szóló, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C címre küldött levélben,
illetve a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük, hogy amennyiben az
adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben a „Deloitte Tax Poker
Tournament” tárgyat jelöljék meg.
Budapest, 2018. október 25.
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