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JELENTKEZÉSI LAP II. 

RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUS RÉSZÉRE 

JóPálya 2022. vetélkedőhöz 

(kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni!) 

Jelentkező neve:  

Jelentkező csapatának neve:  

Jelentkező iskolájának neve:  

Jelentkező iskolájának címe:  

Jelentkező elérhetősége:  

 

- A jelentkezési lap benyújtásával jelentkező önkéntesen vesz részt a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK) által szervezett „JóPálya 2022.” elnevezésű 

vetélkedőn. 

- A vetélkedőre történő jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a pályázati 

kiírás feltételeit. 

 

- A vetélkedőre történő jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó információkat a jelentkezési lap mellékletét képező adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint. 

 

 

Melléklet: 

1. adatkezelési tájékoztató 

 

 

 

Kelt: 2022. ………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

      jelentkező aláírása 
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Adatkezelési tájékoztató 

a JóPálya 2022. pedagógusa részére 

 

A közös adatkezelők adatai: 

- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), 1054 Budapest, Szabadság tér 7., képviseli: Dr. 

Parragh László - elnök; Dunai Péter – főtitkár, telefonszám: 06 (1) 474-510, e-mail: mkik@mkik.hu, 

adatvédelmi tisztviselő: dr. Tóta Krisztián, telefonszám: 06 (1) 474-5194, e-mail: dpo@mkik.hu 

 

- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK), 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., képviseli: Tóth 

Zsolt, telefonszám: 66/324-976 (116. mellék), e-mail: zsolt.toth@bmkik.hu, adatvédelmi tisztviselő: 

dr. Novodomszki Orsolya, telefonszám: 66/324-976 (112. mellék), e-mail: adatvedelem@bmkik.hu  

 

A személyes adatok kezelésének célja: 

A közös adatkezelők a pályaorientációs vetélkedőt a diákok pályaválasztási döntésének elősegítéséhez 

kapcsolódó közérdekű feladatként szervezik, amelyről a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 112. §-

a és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet 347 – 348. §-a 

rendelkezik. A személyes adatok kezelésének céljai a következők: 

a) a tanuló részére pályaorientációs szolgáltatás biztosítása vetélkedő formájában 

b) az előző pont szerinti feladattal kapcsolatos szakmai és pénzügyi dokumentáció elkészítése, a BMKIK 

és az MKIK között kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint. 

c) a szakmai és pénzügyi ellenőrzés alapjának biztosítása 

 

A kezelt személyes adatok: az érintett neve, aláírása, tanintézetének neve és címe, elérhetősége. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelők közérdekű feladatának végrehajtása (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 

e)) 

 

A személyes adatok kezelésének címzettjei: a BMKIK pályaorientációs tanácsadói, pályaorientációs 

referense, szakképzési osztályvezetője, informatikusa, könyvelője, az MKIK oktatási és képzési igazgatója, 

rendszergazdája, a gazdasági igazgatója, a belső és külső ellenőrzésre jogosult szervek feladatukban címzett 

munkatársai.  

 

A személyes adatok kezelésének időtartama: 

A személyes adatok kezelése papíralapon és elektronikusan történik a BMKIK székházában, a BMKIK 

kliensgépén és szervergépén.  Az adatkezelés időtartama a támogatás felhasználásáról készített szakmai és 

pénzügyi beszámoló jóváhagyását követő 10. év utolsó napja. Az adatkezelési idő elteltével a személyes 

adatok fizikai és logikai úton megsemmisítésre kerülnek. 

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésüknek korlátozását, adatai törlését, illetve 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

 

A rendezvényen az Adatkezelő fotókat, mozgókép felvételeket készíthet, amelyen megjelenhet az érintett. Az 

Adatkezelő a felvételeket felhasználhatja a tevékenységeiről készülő információs beszámolókhoz és 

megjelentetheti azokat a nyomtatott, és elektronikus médiákban, valamint felhasználhatja PR anyagaihoz, 

amelyhez adatfeldolgozót vehet igénybe.   

 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik. 
 

A panasz benyújtásának joga: Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett 

jogsérelem, esetén a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat. 
A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság, 1055 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest pf.603., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 
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