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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT  

1. Általános információk 

1.1 A verseny célja 

Az OPUS TITÁNOK az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. közös, társadalmi 

felelősségvállalás jegyében indított, középiskolásokat célzó, szakmai versenysorozata. A 

program jelmondata az energiatudatosság népszerűsítésére: „Ti vagytok a jövő energiája”.   

A program célja a tehetséges tanulók ösztönzése, ismereteik bővítése. Az OPUS TITÁNOK 

lehetőséget biztosít a versenyt szervező társaságok megismerésére, mindemellett a vállalati 

munkaerő utánpótlásának forrása is.    

1.2 A verseny koncepciója 

A versenysorozat három fordulós, mindhárom forduló energetikával és fenntarthatósággal 

kapcsolatos feladatokból áll. A versenyen való részvétel projektcsapatokban történik, amely 

összesen 4 főből – 3 diákból és egy pedagógusból áll.  

 

Az első két forduló online formában zajlik és pontokat gyűjtenek a résztvevő csapatok. Az első 

fordulóban kapott pontszámok alapján a legjobb 24 csapat jut tovább a második fordulóba. Az 

első két fordulóban együttesen a legtöbb pontszámot elért 8 csapat jut be a harmadik 

fordulóba, azaz a döntőbe, amely már 2 napos jelenléti formában kerül megrendezésre.  

 

2. Résztvevők köre 

2.1 Területi szempontok 

A verseny országos, minden megyéből várjuk a jelentkezéseket.  

2.2 Csapat és korosztály definíciók 

• A verseny 10., 11., 12. évfolyamos középiskolai tanulóknak szól. 

• Egy csapat maximum 4 főből állhat, ebből 3 diák és 1 pedagógus. 

• Egy csapat egy projekttel versenyezhet az OPUS TITÁNOK versenyfelhívás keretein 

belül.  

• Egy tanuló csak egy csapatnak lehet a tagja. 
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• Egy pedagógus csak egy csapattal indulhat. 

2.3 Intézményi megkötés 

Ugyanabból az intézményből tetszőleges számú csapat nevezhet. 

2.4 Csapat összetételének megváltoztatása 

A benevezett csapat összetételén a verseny során tilos változtatni. 

 Amennyiben méltányolható külső ok miatt (pl. baleset, betegség) a verseny idején a csapat 

valamely tagja tartósan akadályoztatva van a részvételben, a verseny kiírója írásban 

engedélyezheti a felmentést az adott csapat számára jelen pont kötelme alól. A felmentést a 

csapatnak írásban, elektronikus formában kell eljuttatni a verseny kiírójának. A kérelmet 

indokolni kell.  

 

3. Felelősségi körök, önálló munkára vonatkozó szabályok 

3.1 A csapatok fair-play szabályait figyelembe véve becsületesen kell, hogy versenyezzenek és 

tisztelniük kell más csapatokat, a csapatokat kísérő pedagógusokat, szülőket, a zsűriket és 

versenyszervezőket. Az OPUS TITÁNOK versenyén való részvétellel a csapatok és a 

csapatvezetők elfogadják az OPUS TITÁNOK verseny irányelveit, törekszenek a 

környezettudatos viselkedésre. 

3.2 A projekt gyakorlati elkészítését kizárólag a versenyre benevezett csapat eredeti tagjai 

végezhetik. A pedagógus feladata a csapat szervezeti irányítása, koordinálása és a tanulók által 

végzett feladatok támogatása. A szabály érvényes az előkészületekre, online fordulók pályázati 

anyagának kidolgozására és a jelenléti verseny napjaira egyaránt. 

3.3 A jelenléti verseny során a versenyterületen lévő tárgyak, eszközök, anyagok, vagy más 

csapatok projektmunkáinak, bemutató anyagának módosítása vagy rongálása szigorúan tilos! 

3.4 A feladatok megoldása során felhasznált külsős anyagok, szakirodalom vagy inspirációs 

forrás feltüntetése kötelező! A bemutató anyaga, a makett, nem lehet egy, akár az interneten 

is fellelhető más projekt pontos másolata.  
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3.5 A feladatok megoldásához nem alkalmazható olyan megoldás, ami egy, a versenyen 

résztvevő másik csapat megoldásával megegyező, vagy ahhoz hasonló és egyértelműen nem a 

vizsgált csapat munkája. 

3.6 A versenybe nevezett csapatoknak önállóan kell dolgozniuk. Különböző csapatok nem 

dolgozhatnak össze, nem oszthatják meg saját projektjük ötleteit, megoldásait más 

csapatokkal, nem vehetnek át információkat, adatokat, ötleteket más résztvevő csapatoktól. 

3.7 Ha az ebben a szabályzatban található szabályok bármelyikét megszegi egy csapat, akkor a 

zsűri döntése alapján az alábbi szankciók közül kaphat a csapat: 

• Szabályszegés esetén a csapatot 50%-os pont levonással lehet sújtani. 

• A csapat nem juthat tovább a verseny következő fordulójába. 

• A csapatot azonnali hatállyal kizárják a versenyből. 

 

4. Hivatalos kapcsolattartás, általános versenyszabályok hatálya 

A verseny ideje alatt a benevezett résztvevők az info@opustitanok.hu e-mail címen keresztül 

tehetnek fel tisztázó kérdéseket a feladatokkal és/vagy versenyszabályzattal kapcsolatban. A 

feltett kérdésekre adott válaszok magyarázzák vagy kibővítik jelen szabályokat.  

Amennyiben a weboldalon található versenyfelületen, egyes fordulóknál speciális szabályok 

jelennek meg, azok kibővítik, újradefiniálják és felülírják az ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT-

ban foglaltakat. A verseny szervezői a speciális szabályokról e-mailben is értesítik a résztvevő 

csapatokat. A csapatok számára kötelező elolvasni ezeket a szabályokat is! 

 

5. Versenyfordulókra vonatkozó speciális szabályok 

5.1 A verseny meghirdetése és a jelentkezés menetére vonatkozó szabályok 

5.1.1 Az OPUS TITÁNOK versenysorozat adott tanév szeptemberében kerül meghirdetésre, és 

adott tanév tavaszi félévében zárul harmadik fordulójával.   

5.1.2 A jelentkezés menete kizárólag a weboldalon keresztül történhet. Más úton leadott 

jelentkezést a szervezőknek nem áll módjukban elfogadni.  

mailto:info@opustitanok.hu
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5.1.3 A jelentkezést csak a regisztrációs felületen megadott kötelező adatok megadásával lehet 

elfogadni. 

5.1.4 A regisztráció kitöltésével egyidejűleg a jelentkezők az általános versenyszabályzatot is 

elfogadják.  

5.1.5 A regisztráció beküldését követően a csapatok kapnak egy visszaigazoló e-mailt, 

amelyben megkapják az egyedileg generált, OPUS TITÁNOK azonosítójukat is. Ezzel (és 

jelszóval) tudnak bejelentkezni.  

5.1.6 Az adott fordulókor az aktív fordulóban mindig csak azok a csapatok férnek hozzá a 

fordulós feladatokhoz, akik regisztráltak a regisztrációs időszakban. Az azonosítóval és a 

jelszóval belépve az adott forduló oldalán elérik a feladatot. Az elért pontszámok is az 

azonosítókkal és a csapatnevekkel együtt kerülnek majd kihirdetésre a vállalat weboldalán.  

5.1.7 Mind a feladatokat, mind a beküldést csak a regisztrált csapatok láthatják. A feladatsor 

mellett instrukciók is kikerülnek a forduló oldalára a forduló szabályaira vonatkozóan.  

5.2 Az első fordulóra vonatkozó szabályok 

5.2.1 Az első forduló online formában zajlik. A csapatok az OPUS TITÁNOK weboldalon keresztül 

kapják meg a feladat pontos leírását és követelményeit, valamint ott töltik fel elkészült 

pályamunkájukat. 

5.2.2 A forduló ütemezését, feladatok beadási határidejét jelen versenyszabályzat ütemezésre 

vonatkozó fejezete tartalmazza.  

5.2.3 A beküldési határidőt követő napokban, a beadott pályaműveket 2 tagú szakmai zsűri 

bírálja el. A két zsűritag által megítélt pontszámok összeadódnak. A maximálisan elérhető 

pontszám a fordulóban 200 pont. 

5.2.4 Az első forduló végén kialakuló pontszámok alapján, a legeredményesebb 24 csapat jut 

tovább a második fordulóba. A továbbjutó csapatok listáját a zsűri az OPUS TITÁNOK verseny 

weboldalán teszi közzé. 

5.3 A második fordulóra vonatkozó szabályok 
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5.3.1 A második forduló online formában zajlik. A csapatok az OPUS TITÁNOK weboldalon 

keresztül kapják meg a feladat pontos leírását és követelményeit, valamint ott töltik fel 

elkészült pályamunkájukat. 

5.3.2 A forduló ütemezését, feladatok beadási határidejét jelen versenyszabályzat ütemezésre 

vonatkozó fejezete tartalmazza.  

5.3.3 A beküldési határidőt követő napokban, a beadott pályaműveket 2 tagú szakmai zsűri 

bírálja el. A két zsűritag által megítélt pontszámok összeadódnak. A maximálisan elérhető 

pontszám a fordulóban 200 pont. 

5.3.4. Az első és a második fordulóban kapott pontszámok összeadódnak, a legtöbb 

pontszámot elért 8 csapat jut tovább a harmadik fordulóba, azaz a döntőbe. A végső (kumulált) 

pontszámok alapján felállt rangsort tartalmazó táblázat az OPUS TITÁNOK weboldalon lesz 

elérhető, amelyről e-mail értesítést is kapnak a csapatok. 

5.3.4 A döntőbe bejutott csapatok videói feltöltésre kerülnek a vállalat weboldalára.   

5.4 A harmadik fordulóra vonatkozó szabályok: 

5.4.1 A versenysorozat tavaszi, végső fordulója a továbbjutott 8 csapat, azaz a döntősök 

számára megrendezésre kerül az OPUS TITÁNOK szakmai napok.   

A rendezvény helyszíne: hajdúszoboszlói tanpálya és oktatóterem 

5.4.2 A csapattagokra minden körülmények között érvényes az adott helyszín hatályos 

házirendje és az OPUS TITÁNOK versenysorozat Általános Szabályzatában foglaltak ide 

vonatkozó részei. 

5.4.3 Biztonsági előírások 

A harmadik fordulóban résztvevők a helyszínen kötelező balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatáson vesznek részt. Kötelesek az elhangzó balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartani 

a helyszínen tartózkodás teljes ideje alatt.  

5.4.4 A harmadik forduló 2 versenynapból áll. 
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5.4.5 Az első versenynapon a csapatok különböző élmény programokon vehetnek részt, illetve 

csapatverseny feladatokat oldanak meg. A csapatverseny feladatok eredménye bele számít a 

döntő végső eredményébe. 

5.4.6 A második versenynapon a csapatok saját projektjük prezentációját tartják meg, aminek 

során egy kötelezően elkészítendő 3D makettet is felhasználnak. 

5.4.4 A forduló első napján felkerülnek a weboldalra (a 3. fordulós oldalra) a feladat instrukciói 

és a bemutatóhoz szükséges 3D makett pontos paraméterei.  

5.4.5 A 3D makettet kész állapotban kell elhozni a versenyre a döntő napján. A helyszínen 30 

perc összeszerelési időt biztosítunk a csapatok számára.  

5.4.6 A csapatok a feladatban szereplő bemutatóhoz minden felszerelést, szoftvert és 

hordozható számítógépet maguknak kell biztosítaniuk a versenyre. 

5.4.7 A szakmai zsűri tagjai kérdéseket tehetnek fel a csapatok számára. A prezentáció és a 

kérdésekre adott válaszok alapján a csapatok pontszámot kapnak.  

5.4.8 A prezentációk előadását követően, a pontok összesítése után, ünnepélyes keretek között 

sor kerül az OPUS TITÁNOK versenysorozat eredményhirdetésére, a díjak kiosztására, és a 

versenysorozat zárására. A kapott pontszámok alapján az első három helyen végzett csapatok 

részesülnek díjazásban. 

5.4.9 A szállás és az utazás költségeit a verseny szervezők biztosítják a döntőbe jutott csapatok 

számára, amelyek részleteiről e-mailben tájékoztatják a versenyzőket. 

6. Versenysorozat ütemezése, határidők 

Felhívás, jelentkezés 

• 2022. szeptember 20.: verseny meghirdetése, iskolák tájékoztatása 

• 2022. október 20.: jelentkezés határideje  

I. forduló 

• 2022. október 21.: első forduló kreatív feladatának meghirdetése 

• 2022. december 2.:   első forduló kreatív feladatának beadási határideje 

• 2022. december 5-9..: I. forduló pályamunkáinak értékelése 
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• 2022 december 14.: I. forduló eredményeinek közzé tétele 

II. forduló 

• 2023. január 3.: II. forduló kreatív feladat részleteinek meghirdetése 

• 2023. január 31.: kreatív feladat beküldésének határideje  

• 2023. január 31- február 7.: II. forduló pályamunkák kiértékelése 

• 2023 február 9.: továbbjutott csapatok kihirdetése 

III. forduló 

• 2023. február 9.: OPUS TITÁNOK szakmai napok programtervezetének ismertetése, 

pályamunka elkészítésére vonatkozó felhívás kiküldése a csapatok számára  

• 2023. március 23-24.: OPUS TITÁNOK szakmai napok és döntő 

Az itt feltüntetett határidők minden esetben azt jelentik, hogy az adott nap 23:59:59-kor 

automatikusan lezárásra kerülnek az elektronikus csatornákon a feltöltési vagy 

adatfeltöltési/módosítási lehetőségek. A befejezetlen adatfeltöltés a határidő mulasztásának 

minősül. 

7. Pontozásra vonatkozó szabályok 

7.1 A pontozást, értékelést az első és második fordulóban 2 tagú szakmai zsűri végzi. A 

harmadik fordulóban 3 tagú szakmai zsűri értékeli a csapatok teljesítményét. 

7.2 Mindegyik zsűritag, minden pontozási kritériumot értékel és pontoz, minden kritériumra 

kötelezően ad egy pontszámot. 

7.3 A zsűritagok az alapján pontoznak, hogy a pontozási kritériumok megítélésük szerint az 

adott pályamű esetén hogyan teljesültek, a pontszámítás nem a különböző csapatok 

munkájának összehasonlítását jelenti.  

7.4 Az egyes kritériumokra adott pontszámok és a különböző zsűritagok által megítélt 

pontszámok összeadódnak, így alakul ki az egyes fordulókban elért végső összpontszám. A 

csapatok összpontszáma alapján alakul ki a végső sorrend. 

7.5 Az elért pontszámok az azonosítókkal és a csapatnevekkel együtt kerülnek kihirdetésre a 

vállalat weboldalán.  
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7.6 Az első forduló végén a kialakuló pontszámok alapján, a legeredményesebb 24 csapat jut 

tovább a második fordulóba.  

7.7 Amennyiben pontegyenlőséggel a fenti számnál több csapat jutna tovább a második 

fordulóba a verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy vagy bővíti a tovább jutó csapatok számát 

úgy, hogy minden pontegyenlőséggel érintett csapat továbbjut, vagy sorsolással jogosult 

dönteni arról, mely csapatok jutnak tovább. 

7.8 A második fordulót követően az első és a második fordulóban kapott pontszámok 

összeadódnak, a legtöbb pontszámot elért 8 csapat jut tovább a harmadik fordulóba, azaz a 

döntőbe. A végső (kumulált) pontszámok alapján felállt rangsort tartalmazó táblázat a 

weboldalon lesz elérhető, amelyről e-mail értesítést is kapnak a csapatok. 

7.9 Amennyibe pontegyenlőséggel a fenti számnál több csapat jutna tovább a harmadik 

fordulóba a verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy vagy bővíti a tovább jutó csapatok számát 

úgy, hogy minden pontegyenlőséggel érintett csapat továbbjut, vagy sorsolással jogosult 

dönteni arról, mely csapatok jutnak tovább. 

7.10 Az első és a második fordulóban elérhető pontszámok maximuma 200-200 pont. A 

pályamunkák értékelésének főbb szempontjait a feladatok leírása tartalmazza. 

7.11 A döntő értékelésének részletes szabályait a harmadik forduló feladatleírása tartalmazza.  
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8. Díjazásra vonatkozó szabályok 

A döntő végén, a pontok összesítése után, ünnepélyes keretek között sor kerül az OPUS 

TITÁNOK versenysorozat eredményhirdetésére, a díjak kiosztására, és a versenysorozat 

zárására. A kapott pontszámok alapján az első három helyen végzett csapatok diákjai és 

felkészítő tanáraik nagyértékű ajándékutalványt kapnak, a dobogós helyen végzett csapatokat 

nevező iskolák alapítványai pedig pénzbeli támogatásban részesülnek. 

1. helyezett csapat: 

• Tanulók és tanár díjazása: 200.000 Ft értékű eMAG ajándékutalvány/ csapattag  

• Nevező iskola alapítványának támogatása: 500.000 Ft 

2. helyezett csapat 

• Tanulók és tanár díjazása: 150.000 Ft értékű eMAG ajándékutalvány/ csapattag  

• Nevező iskola alapítványának támogatása: 300.000 Ft 

3. helyezett csapat 

• Tanulók és tanár díjazása: 100.000 Ft értékű eMAG ajándékutalvány/ csapattag  

• Nevező iskola alapítványának támogatása: 150.000 Ft 

Döntős csapatok további résztvevői: 

A 4 - 8. helyen végzett csapatok diákjait és felkészítő tanáraikat kisebb értékű OPUS TIGÁZ és 

OPUS TITÁSZ egyedi termékes ajándékcsomaggal jutalmazzuk. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az „OPUS TITÁNOK” verseny során történő adatkezelésről 

 

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete 

(a továbbiakban: „GDPR”) alapján tájékoztatást adjon az OPUS TITÁNOK verseny során 

megadott személyes adatok kezeléséről. 

 

1. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 

 

Adatkezelő1: OPUS TIGÁZ Zrt. 

Cégjegyzékszám: 09-10-000109 

Adószám: 11147073-2-09 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz. 

E-mail: opustigaz@opustigaz.hu 

Képviseli: Torda Balázs vezérigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: adatvedelem@opustigaz.hu  

 

Adatkezelő2: OPUS TITÁSZ Zrt. 

Cégjegyzékszám: 09-10-000064 

Adószám: 10750036-2-09 

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. sz. 

E-mail: opustitasz@opustitasz.hu 

Képviseli: Torda Balázs vezérigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: adatvedelem@opustitasz.hu  

 

a továbbiakban közös adatkezelők együttesen: „Adatkezelő”. 

 

 

mailto:adatvedelem@opustigaz.hu
mailto:adatvedelem@opustitasz.hu
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2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK 

KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ: 

 

2.1. A www.opustitanok.hu honlapon történő online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés 

célja: 

a) A www.opustitanok.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) való 

regisztráció elvégzése, amely regisztráció előfeltétele az OPUS 

TITÁNOK versenyben való részvételnek. 

b) Az OPUS TITÁNOK versenyben való részvétel biztosítása és annak 

lebonyolítása, valamint a résztvevők azonosítása. 

c) A versenyhez kapcsolódó információk megosztása, kapcsolatfelvétel 

és folyamatos kapcsolattartás. 

d) Nyeremények átvétele. 

Érintettek 

kategóriái: 

A Honlapon regisztráló, valamint az OPUS TITÁNOK versenyben résztvevő 

magánszemély (a csapattagok: mentor tanár és a tanulók). 

A kezelt 

személyes 

adatok köre: 

A regisztrációhoz szükséges adatok: 

• mentor tanár és csapattag esetében: név (vezetéknév és keresztnév) 

• csapattag évfolyama 

• csapathoz tartozó e-mail cím 

• azonosító szám (csapatonként 1 db kerül kiosztásra) 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor 

kérheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A csapattagok (tanulók) személyes adatainak jogszerű megadásáért a 

regisztrációt végző személy felelős az alábbiak figyelembevételével: 

• a 16 éven aluli csapattagok regisztrációjához szükséges a szülői 

felügyeleti jog gyakorlójának a jóváhagyása; 

• a 16. életévüket betöltött tanulók a személyes adataik kezeléséhez 

maguk adják meg a hozzájárulásukat. 

http://www.opustitanok.hu/
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A regisztrációt végző személy – a regisztráció beküldését megelőzően – 

köteles kérni a csapattagok hozzájárulását és a szükséges szülői jóváhagyást 

az OPUS TITÁNOK versenyben való részvételhez.  

A személyes 

adatok 

tárolásának 

ideje: 

A regisztrációt minden esetben meg kell erősíteni. A visszaigazolás 

szükségességéről a megadott e-mail címre a regisztrációt végző személy 

rendszerüzenetet kap.  

A megerősített sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus 

rendszerüzenetet érkezik, mely tartalmazza az egyedi Opus Titánok 

azonosítót. A felületre történő belépéshez a regisztrációt követően az Opus 

Titánok azonosítóra van szükség.   

Sikeres regisztráció esetén az adatokat a sikeres regisztráció napjától 

kezdődően 2024. december 31. napjáig őrizzük meg. 

 

2.2. Az OPUS TITÁNOK verseny során keletkezett felvételekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

Az adatkezelés 

célja: 

Az adatkezelés célja a beérkezett és a szervezők (Adatkezelők) által 

kiválasztott, a versenyzők által készített anyagok publikálása, valamint az 

OPUS TITÁNOK verseny döntőjének megörökítése annak érdekében, hogy a 

versenyt a Szervező a jövőben promotálja, azt szélesebb körben 

megismertesse, továbbá, hogy a következő évi versenyre jelölteket 

toborozzon. Ennek keretében a felvételek közzétételre kerülhetnek a 

verseny közösségi oldalain, így különösen: 

• Facebook: https://www.facebook.com/opustitanok 

• Instagram: https://www.instagram.com/opustitanok/?hl=hu 

valamint a Szervezők közösségi oldalain és honlapján: 

• Facebook: https://www.facebook.com/OPUSTIGAZOPUSTITASZ 

• Instagram: 

https://www.instagram.com/opustigaz_opustitasz/?hl=en 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/opustigaztitasz/  

• honlap: https://www.opustigaz.hu/ és https://www.opustitasz.hu 

https://www.facebook.com/opustitanok
https://www.instagram.com/opustitanok/?hl=hu
https://www.facebook.com/OPUSTIGAZOPUSTITASZ
https://www.instagram.com/opustigaz_opustitasz/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/opustigaztitasz/
https://www.linkedin.com/company/opustigaztitasz/
https://www.opustigaz.hu/
https://www.opustitasz.hu/
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A versenyen a sajtó jelenlévő képviselői azokat felhasználhatják 

sajtótermékeik összeállítása során, melyek a sajtóban megjelennek.  

Érintettek 

kategóriái: 

Az OPUS TITÁNOK versenyben résztvevő magánszemélyek (a csapattagok: 

mentor tanár és a tanulók). 

A kezelt 

személyes 

adatok köre: 

• Kép-, és hangfelvételek („Felvételek”)  

Az OPUS TITÁNOK verseny egyes fordulóiban, illetve döntőjébe jutott 

résztvevőkről Felvétel készülhet. A felvételekhez kapcsolódó technikai 

műveleteket a lebonyolítást végző Adatfeldolgozó végzi. A felvételeket az 

Adatkezelő elektronikusan tárolja saját szerverén. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor 

kérheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A csapattagok (tanulók) személyes adatainak jogszerű megadásáért a 

regisztrációt végző személy felelős az alábbiak figyelembevételével: 

• a 16 éven aluli csapattagok regisztrációjához szükséges a szülői 

felügyeleti jog gyakorlójának a jóváhagyása; 

• a 16. életévüket betöltött tanulók a személyes adataik kezeléséhez 

maguk adják meg a hozzájárulásukat. 

A regisztrációt végző személy – a regisztráció beküldését megelőzően – 

köteles kérni a csapattagok hozzájárulását és a szükséges szülői jóváhagyást 

a Felvételek készítéséhez és felhasználásához.  

A személyes 

adatok 

tárolásának 

ideje: 

A Felvételek készítésétől számított 5 év. 

A Felvételek a készítése napjától számított 5 év elteltével, illetve ezt 

megelőzően az érintett külön kérésére bármikor az Adatkezelő által törlésre 

kerülnek, a törlés iránti kérésről a Adatkezelő tájékoztatja azokat, akiknek az 

továbbításra került. 
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2.3. Cookie használatáról szóló tájékoztató 
 

Az adatkezelés 
célja: 

A cookie–k alapesetben arra szolgálnak, hogy a felhasználó általi tevékenységek 
(pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a felhasználó stb.) 
eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is 
felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben az 
Adatkezelő Honlapja) „emlékezzen” arra, hogy az adott felhasználó már járt ezen 
az oldalon. A sütik elhelyezésének célja elsősorban a Honlap használhatóságának 
megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása. 
A Honlap a Google Analytics szolgáltatását használja. 

Érintettek 
kategóriái: 

A Honlap látogatói (user). 

A kezelt személyes 
adatok köre: 

A látogató által használt IP-cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt 
eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), a 
látogatás pontos időpontja, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy 
szolgáltatás, az oldalon töltött idő.  

Az adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 
A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Honlap 
látogatója vissza tudja utasítani a cookie-k használatát számítógépe vagy a 
böngészésre használt más eszköze, illetve a Honlap eléréséhez használt 
böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, cookie-k nélkül nem 
tudja majd maradéktalanul kihasználni Honlap minden funkcióját, szolgáltatását, 
illetve ezek alkalmazása nélkül nem garantálható a Honlap kényelmes 
használata. 

A személyes 
adatok tárolásának 
ideje: 

6 hónap 

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, 

PROFILALKOTÁS 

3.1. Az Adatkezelő az adatkezelés során nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy 

valamely nemzetközi szervezet részére személyes adatokat. Az adatkezelés során automatizált 

döntéshozatal és profilalkotás nem történik. 

 

3.2. Igénybe vett adatfeldolgozók: 

3.2.1. Az Adatkezelő a Honlap fejlesztéséhez, karbantartásához, valamint az OPUS TITÁNOK 

verseny szervezéséhez és lebonyolításához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Cégnév: Whitedog Media Kft. 

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105. 

Cégjegyzékszám: 01-09-378071 

Adószám: 28761732-2-42 

Kapcsolattartási e-mail cím: office@whitedogmedia.hu 
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3.2.2. A tárhelyszolgáltató adatai: 

A tárhelyszolgáltató cégneve: Do Média Kft. 

A tárhelyszolgáltató székhelye: H-2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 54/4. 

Cégjegyzékszám: 11-09-016434 

Adószám: 11743435-2-11 

Szolgáltató honlapja: https://www.domdom.hu 

Kapcsolattartási e-mail cím: hello@domdom.hu 

 

4. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 

4.1. Határidő 

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe 

nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és 

a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

 

4.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

 

4.2.1. A hozzáféréshez való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az 

Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy 

- az Adatkezelő 

• milyen személyes adatait; 

• milyen jogalapon; 

• milyen adatkezelési cél miatt; 
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• mennyi ideig 

kezeli; továbbá, hogy 

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

- milyen forrásból származnak a személyes adatai; 

- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre 

irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az adatbiztonsági követelmények 

teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az 

Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek 

érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az 

Érintett személyének azonosításához kötött.  
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4.2.2. A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Továbbá az 

Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse 

valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, ha abban változás 

következik be). 

 

4.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 

személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének 

egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra 

korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- az Érintett 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). 

 

4.2.4. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben 

az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 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. 
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4.2.5. A törléshez való jog 

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha 

nincs jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára. Az Érintett az 

Adatkezelő megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak 

törlését. Ha az Érintett adatai törlését kéri, azzal az esetlegesen éppen zajló verseny folyamat 

is megszakad, és az Érintett a verseny további szakaszában nem vehet részt. 

 

5. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

• panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó 

lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye 

szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi 

Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Kelt: 2022. szeptember 20. 

 

 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

