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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVONATA1 ÉS AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
V-GO Applikáció és Küldetések valamint Tanulmányi Versenyek kapcsán 

            
1. Az Adatkezelő („ Adatkezelő”) és elérhetőségei:                  

Név: Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. 3/12. 
Fióktelep és postacím: 2040 Budaörs, Baross utca 165/3. I. em. 
Cégjegyzékszám: 07-09-020026 
Telefonos elérhetőség: +36 30 254 5989 
E-mail elérhetőség: info@mi6.hu         

2. Az Adatkezelő és az adatkezelés bemutatása 

Az Adatkezelő, mint nonprofit vállalkozás tevékenységének egyik célja a természet-, klíma- és vízvédelem kapcsán fenntartható 
közösségek építése, a környezettudatossági, környezetvédelmi (víz- és klímavédelmi) és fenntarthatósági programok támogatása és 
megvalósítása, egyben különböző környezetvédelmi tudásgyarapító és tudásfelmérő küldetések és tanulmányi versenyek (a továbbiakban: 
„Küldetések”) szervezése és lebonyolítása, a téma iránt érdeklődőknek ismeretanyag, tanulási segédanyagok átadása, tudáspróbákban és 
tanulmányi versenyekben való részvételük lehetővé tétele.    

A V-GO mobil és webes alkalmazás („Applikáció”) a Google Play-ben, az AppStore-ban megtalálható, letölthető alkalmazás, melyet webes 
felületen a v-go.hu oldalról asztali gépen is lehet futtatni, illetve erről az oldalról is elérhetők az áruházi letöltési lehetőségek linkjei, és 
amely online felületéül szolgál az Adatkezelő által kitűzött, fenti célok megvalósításának.   

A Küldetések olyan ismeretanyagokat, tudáspróbákat tartalmaznak, melyek a fenntartható közösségekkel, a klíma- és vízvédelemmel, a 
környezetvédelemmel kapcsolatosak, és támogatják az Érintettek tudásának gyarapítását. Az intergenerációs Küldetések abban segítenek, 
hogy a diákok a szüleikkel vagy a nagyszüleikkel is megosszák a rezsicsökkentés és a helyi megoldások fontosságának üzenetét, lefektetve 
ezzel egy fenntarthatóbban gondolkodó társadalom alapját.  

Az Applikációban történő regisztrációval („Regisztráció”) az Érintett a V-GO fenntarthatósági közösség tagja lesz, és automatikusan 
lehetővé válik számára, hogy az Applikációt elérje, különböző Küldetésekre jelentkezzen (elérhetővé válik a Küldetések felülete), további 
információkat, ismeretterjesztő anyagokat érjen el, és ezekről tájékoztatást kapjon. Ezen túlmenően elérhetővé válnak számára a klíma- és 
vízvédelemmel, az ezek érdekében létrejövő és működő programokkal, tudásanyaggal kapcsolatos információk, ismeretterjesztő anyagok.   

A Küldetésekre történő jelentkezéssel („Jelentkezés”) a Játékos részt vesz az adott Küldetésben, tudását gyarapíthatja, és a Küldetésben 
szereplő feladatok teljesítése esetén, amennyiben azzal kapcsolatosan az Adatkezelő díjazást kötött ki, meghatározott feltételekkel 
díjazásban részesülhet.  

A Tanulmányi versenyek azok a Küldetések, amelyek esetében a Játékosok egymással versenyeznek, és díjazásban részesülnek 
(„Tanulmányi Verseny”). A Tanulmányi Versenyek között vannak olyanok, amelyek harmadik személyek által elnyert pályázati felhívásokkal 
érintett projektek („Projektek”) teljesítése érdekében kerülnek a Küldetésekbe.  

Amennyiben a Játékos a Projektekhez kapcsolódó Tanulmányi Versenyre jelentkezik, a Jelentkezéssel elfogadja, hogy adatai (pl. neve, 
iskolája, évfolyama, a kitöltött tesztek, feltételek, jegyzőkönyvek) a Tanulmányi Versenyek lebonyolítása és ennek igazolása céljából 
átadásra kerülnek az adott Tanulmányi Versennyel érintett, a Projektekben támogatásban részesült személy (a továbbiakban: További 
Adatkezelő) számára. Tudomásul veszi továbbá a Tanulmányi Versenyhez kapcsolódó jogos érdeken alapuló adatkezelést, illetve hogy a 
Szervezetek a Projektek végrehajtását, a Projektek támogatására szolgáló összegekkel való elszámolást, az e körben keletkezett 
dokumentációkat az Adatkezelő és a További Adatkezelők szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizhetik. 

További Adatkezelők elérhetők a „Klímabajnok” Küldetés kapcsán a https://bit.ly/3t0oHij, a „Vízőrzők” Küldetés kapcsán a 
https://bit.ly/3rVifI1 weboldalon. Minden egyes További Adatkezelőnek kizárólag azon Játékos adatai kerülnek továbbításra, akik a 
Regisztráció vagy a Jelentkezés során a Játékos által megadott település (a Játékos lakhelye, tartózkodási helye, vagy azon köznevelési 
intézmény (iskola) helyszíne, ahol a Játékos tanulói jogviszonnyal rendelkezik) területén illetékességgel rendelkeznek, vagy működnek, az 
erre vonatkozó információk elérhetők a következő linken: https://www.brizy.cloud/customfile/401af90192dedf0d584d92fa0ba53883.pdf 
vagy a Tanulmányi Versenynek helyt adó iskolákban.  

A Projektek ellenőrzését, kezelését végzők („Szervezetek”) a következők: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség, 
Európai Bizottság, Állami Számvevőszék, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).  

Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, ennek hiányában azonban elesik az Applikáció és a Küldetések adta lehetőségektől. A 
személyes adat szolgáltatása a Regisztráció és Küldetésre jelentkezés feltétele, a Projektekhez kapcsolódó Tanulmányi Versenyek esetén a 
Jelentkezést követő adatkezelés szerződéses kötelezettségen, jogos érdeken, a Szervezetek adatkezelése jogszabály rendelkezésén alapul.  
3. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

Regisztráció valamint a 
Küldetésekre való online 
Jelentkezés   

az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett 
(határozott) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

hozzájárulás visszavonása, az 
Applikáció és a Küldetések 
megszűnése 

 
1 Részletes Adatkezelési Tájékoztató elérhető az Applikáció és az Adatkezelő honlapján, valamint a Tanulmányi Versenynek helyt adó iskolákban. 

mailto:info@mi6.hu
https://bit.ly/3t0oHij
https://bit.ly/3rVifI1
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Részvétel a Tanulmányi 
Versenyeken és a Projektek 
megvalósítása  

a Jelentkezés az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
kifejezett (határozott) hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a) 
pont), az ezt követő adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a 
További Adatkezelők jogos érdeke, szerződéses kötelezettségeiknek 
való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) f) pont), a Szervezetek ellenőrzése 
esetén pedig jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont)  

a Szervezetek ellenőrzésének 
elvégzése, vagy lehetséges 
időtartama, az Adatkezelő 
feladatainak elvégzésével 
kapcsolatos igényérvényesítési 
határidő lejárta, amelyik a későbbi 

Adatkezelő tevékenysége, céljai, 
valamint az Applikáció és a 
Küldetések népszerűsítése, 
megismertetése  

Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

hozzájárulás visszavonása, az 
Applikáció és a Küldetések 
megszűnése 

4. Tájékoztatás az Érintett jogairól, és a jogérvényesítésről 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől illetve a További Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint meghatározott 
feltételek esetén kérheti az adatai átadását (adathordozhatóság).  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható az Applikáció letörlésével, vagy az Érintett 
kifejezett nyilatkozatával is, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A 
hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követően az Érintett az Applikációt, a Regisztrációval együtt járó előnyöket, szolgáltatásokat nem 
tudja igénybe venni, és a Küldetésekre nem tud jelentkezni, és azokban nem vehet részt.  

Jogellenes adatkezelés ténye vagy gyanúja esetén az Érintett elsősorban az Adatkezelőhöz fordulhat annak érdekében, hogy rövid időn 

belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával, hatósági jogorvoslat iránti kérelmével a jogalkotó 

által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Adatvédelmi ügyekkel 

kapcsolatosan jelenleg eljáró hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 

9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36(1)391-1400, +3630 6835969, +3630 5496838, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdések, észrevételek, az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek és panasz esetén az 

Érintettek az Adatkezelőhöz fordulhatnak a fenti elérhetőségek (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) bármelyikén.  

Budapest, 2022. április 12.          
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 

Adatkezelő 
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ÉRINTETT TANULMÁNYI VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉSE ÉS 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA2 

 

__________________________ (név) az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, a Tanulmányi Versenyre jelentkezem, és az 
adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatokat teszem:  

 

 Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a jelen Hozzájáruló Nyilatkozatban, valamint a Jelentkezés során megadott, továbbá a Tanulmányi 
Verseny lebonyolítása során keletkező további személyes adatokat a Tanulmányi Versenyhez kapcsolódóan kezelje. Tudomásul veszem, 
hogy az Adatkezelő jogosult a Tanulmányi Verseny lebonyolítását és eredményét, a kiskorú Tanulmányi Versenyre való Jelentkezése esetén 
részvételét és esetleges díjazását dokumentálni, és ennek érdekében az így rögzített adatokat továbbadni a Tanulmányi Verseny További 
Adatkezelőjének és a Tanulmányi Verseny végrehajtásának ellenőrzését végző Szervezeteknek. (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.) 

          IGEN   NEM 

 Hozzájárulok, hogy díjazásom esetén nevem, iskolám, és évfolyamom közzétételre kerüljön, valamint a díjátadón rólam kép- és 

hangfelvétel készüljön és megjelenjen az Adatkezelő tevékenysége, céljai, valamint az Applikáció és a Küldetések népszerűsítése, 

megismertetése érdekében. (Kérjük a választ bekarikázni vagy aláhúzni.)  

          IGEN   NEM 

Keltezés: __________________  

              ____________________________ (aláírás) 

 
2 Az Applikációban történő Regisztráció és Jelentkezés esetén nem kell kitölteni és visszaküldeni! Tanulmányi Versenyre történő papír alapú 
Jelentkezés esetén a kiskorú, mint Érintett jognyilatkozata csak a Szülői (törvényes felügyelet gyakorlói) hozzájáruló nyilatkozattal együtt érvényes.  


