
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

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 az európai 

parlament és a tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján a 

Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-

040944; adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dataprotection@richter.hu; a továbbiakban: „Richter”) 

„Richter Ideathon” – névvel 2022. november 4-6. napján megrendezésre kerülő tudományos versenyt 

hirdet 2022. szeptember 12. napjától (a továbbiakban: „Verseny”) amellyel összefüggésben 

megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsoltban az alábbi tájékoztatást adja.  

 

A Richter a lent meghatározott célból az érintettek személyes adatainak kezelése során a jelen 

tájékoztatóban, a GDPR-ban, az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, valamint a belső 

szabályozókban foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

A Richter a Verseny és pályáztatás lebonyolításával kapcsolatban bizonyos, alább részletezett 

feladatokat elvégzése céljából a Merlin Communications Magyarország Korlátolt Felelősségű 

Társaságot kérte fel. A Versenyen készült fénykép és videófelvételek elkészítésére, kezelésére, 

továbbítására Merlin Communications Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság további 

alvállalkozókat kért fel. A fényképekkel kapcsolatban SzabImage Fotós és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, a videófelvételekkel kapcsolatban pedig az Endru Work Szolgáltató Betéti 

Társaság látja el a szükséges feladatokat. A Google Ireland Limited, mint további adatfeldolgozó a 

Google Formson keresztül beérkező jelentkezések adminisztrációja céljából kerül alkalmazásra. 

 

1. Adatkezelő: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.  

Rövidített név: Richter Gedeon Nyrt. 

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.;  

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944;  

Adószám: 10484878-2-44;  

Telefonszám: 06 1 431 4000 

Adatvédelmi tisztviselő  

Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály 

Elérhetősége:  

postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.;  

e-mail cím: dataprotection@richter.hu 

 

2. Adatfeldolgozók:  

2.1. Merlin Communications Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Merlin Communications Kft. 

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.; 

Cégjegyzékszáma: 01-09-684890;  

Adószáma: 11951735-2-43  

(a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) 

 

2.2. A Verseny mentorai: 

Részletesen lásd: Dr. Bajer-Molnár Orsolya, Kis-Tóth Ágnes, Zsiros László Róbert, PhD; Dr. Papp 

Benjamin Tamás, Bajcsi Áron,  

 

 

 



 

3. További adatfeldolgozók 

3.1. SzabImage Fotós és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-668098 

Székhely: 1213 Budapest, Lázár Vilmos utca 8/A 

Adószám: 12351224-2-43 

Ügyvezető: Németh Szabolcs 

 

3.2. Endru Work Szolgáltató Betéti Társaság 

Cégjegyzékszám: 08-06-014125 

Székhely: 9400 Sopron, Erdély utca 5. 

Adószám: 20987004-2-08 

Ügyvezető: Cser Anett 

 

3.3. Google Ireland Limited (a docs.google.com/forms felületen keresztül)  

Székhely: Írország, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.;  

kapcsolattartó: Google Kft). Adatfeldolgozót a regisztrációk adminisztrációja céljából veszünk igénybe 

 

4. Az érintettek kategóriái 
A Versenyre jelentkező, résztvevő és nyertes/tartaléknyertes személyek (a továbbiakban: „Érintett”).  

 

5. Az adatkezelés jogalapja 
5.1. A személyes adatok kezelése kizárólag az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló 
önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. A Versenyen való 
jelentkezéssel az Érintett – aktív, tevőleges magatartásával – hozzájárul a Versennyel összefüggő és a 
Versenyben való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.  
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)  
 
5.2. Az Érintett a nyeremény átadásával összefüggésben megadott személyes adatai önkéntes 
adatszolgáltatáson alapulnak.  
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)  
 
5.3.  A Versenyen létrehozott szellemi alkotás vagy „mű”, mint személyes adat kezelése esetén az 
Érintett kifejezetten hozzájárul Részvételi Tájékoztató/Iparjogvédelmi és Szerzői Jog fejezetében 
foglaltaknak, ezáltal kifejezett, önkéntes és előzetes hozzájárulását adja a szellemi termékének 
felhasználásra, kezelésére.  
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)  
 
5.4. A Versenyen létrehozott szellemi alkotásokat vagy „műveket” a Richter közzéteszi a Verseny 
weboldalán, amelynek szerződés teljesítése a jogalapja. 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges)  
 
5.5. A Versenyről készített fénykép- és videófelvételek a hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre.  
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)  
 
5.6. Az Érintett ételérzékenység, étkezési szokás, ételtolerancia, mint különleges személyes adatok az 
Érintett kifejezett külön nyilatkozatban megadott hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre. (GDPR 9. 
cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása)  
 



5.7. a Verseny lebonyolításának átláthatóságával, a feltételek ellenőrzésével, csalások kiszűrésével és 
esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével, 
valamint a nyertes pályázóknak a díjak átadásával kapcsolatos célokból szükséges az Érintettek 
személyes adatainak a kezelése, amely a jogos érdekünk alapján történik. 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  
 
5.8. A Verseny nyerteseinek/tartaléknyerteseinek juttatandó díj átadása céljából kezeli az Ön 
személyes adatait azért, hogy a kapcsolódó számviteli és adózási jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni 
tudja. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges)  
 

6. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, visszajelzés a jelentkezésekre, megkeresésekre, 

a verseny szakmai felügyeletének ellátása, csoportok megszervezése, információgyűjtés a beérkezett 

jelentkezések területi megoszlásáról, bejelentések, esetleges csalások kivizsgálása, pénzügyi-, és 

számviteli kötelezettségek teljesítése, a Versenyről beszámoló készítése és közzététele, a 

projektötletek bemutatása, a következő évi Versenyhez promóciós anyag készítése, sajtóközlemény 

megküldése a médiának, amelyet a sajtóorgánumok döntésük alapján közzé tehetnek (írott anyag az 

eseményről, nevek és képek/videók). 

 

6.1. A Richter: gondoskodik a szakmai kérdések megválaszolásáról, ellenőrzi a beérkező kérdőíveket, 

visszaküldi az Adatfeldolgozónak további ügyintézés végett, fentiekről elektronikus úton (Excel) 

nyilvántartást vezet, rendszerezi, gyűjti és tárolja az adatokat. Sajtóközleményt küld a Versenyről a 

sajtónak. Beszámolót tesz közzé a weboldalán, Facebook oldalán a Versenyről.  

 

6.2. Az Adatfeldolgozó: előkészíti GOOGLE FORMS segítségével a jelentkezést szolgáló kérdőívet, 

fogadja a beérkező kérdőíveket, előszűri azokat, további ellenőrzésre megküldi az Richternek, 

ellenőrzést követően megküldi a mentoroknak. Gondoskodik a nyertesek/tartaléknyertesek 

díjazásának végrehajtásáról, tárolja a számviteli kötelezettsége alapján szükséges számlákat. 

Sajtóközleményt küld a Versenyről a sajtónak. 

 

7. A kezelt adatok köre 
7.1. Az Érintett jelentkezők esetében: 

- Név 
- Egyetem 

- Szak 

- Évfolyam 

- Születési dátum: 

- Lakóhely: 

- E-mail cím  

- Telefonszám 

- Hallgatói jogviszony igazolás (amennyiben személyes adatokat tartalmaz!) 

 
7.2. Az Érintett Versenyen résztvevők, nyertesek/tartaléknyertesek esetében a fentieken túl: 

- Vélemény/Gondolat/Ötlet (versenyeredmény) 

- Postázási cím 

- Fényképfelvétel 

- Videófelvétel 



- Ételérzékenység, étkezési szokás, ételtolerancia (Külön nyilatkozatban kifejezett hozzájárulás 

alapján kezelt adatok!) 

- Facebook profil (A Versenyen résztvevőnek, valamint a mentoroknak zárt Facebook csoport 

kerül kialakításra kommunikáció és ismerkedés céljából) 

 

7.3. Amennyiben a nyeremény után járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az Richter az irányadó 

jogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult. Erről a 

nyertes/tartaléknyertes külön tájékoztatásra kerül, megjelölve a szükséges többlet személyes 

adatokat. 

 
7.4. Az esetlegesen megadott ételérzékenység, étkezési szokás, ételtolerancia adatokon kívül más 
különleges személyes adat nem kerül kezelésre a Versennyel összefüggésben. 

 

7.5. Az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek nem kerülnek továbbításra. Ez alól kivételt 
képeznek azok az esetek, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. adójogszabályok), vagy arra 
bíróság vagy más hatóság kötelezése folytán kerül sor. Az ilyen adattovábbításokról az Érintettek 
tájékoztatásra kerülnek. 
 

8. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés időtartama 

8.1. A Versenyhez kapcsolódó személyes adatok elektronikusan, az Adatfeldolgozó és a Richter 

szerverén kerülnek tárolásra.  

 

8.2. Az Érintett személyes adatokai a nyeremény nyerteshez/tartaléknyerteshez való eljuttatását 

követő 3 hónapig vagy az Érintett személyes adatok törlésére irányuló kérelme 

elintézéséig/hozzájárulás visszavonásáig tárolja.  Az adózási szempontból releváns adatokat a 8 évig 

meg kell őriznie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint. A fénykép és videófelvételek 

megőrzési ideje 5 év. A szellemi alkotások megőrzési időtől függetlenek, azokat a Richter korlátlan 

ideig felhasználhatja a Versenyfeltételeknek és az Érintettel kötött szerződés alapján.  

 

9. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre 

A személyes adatok megismerésére a Richter és az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak a „a 

szükséges ismeret” elve alapján, akik reszt vesznek a Verseny megrendezésében, pályázatok 

kezelésében, valamint az utómunkákban. A fényképfelvételeket, valamint a videófelvételeket 

megismerik fentieken túl a fényképek és videófelvételek készítésével megbízott alvállalkozók (további 

adatfeldolgozók). 

Az Versenyen résztvevő Érintett a Verseny lefolytatása céljából szükséges személyes adatait a Verseny 

mentorai is megismerik. 

 

10. Adatbiztonsági intézkedések 

A Richter gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok 

védelme teljesüljön. A Richter védi a személyes adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, 

megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól a törléstől és a megsemmisüléstől azáltal, hogy: 

10.1. biztosítja a személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá,  

10.2. megfelelő jogosultsági szinteket alakít ki,  

10.3. elektronikus rendszerei biztonsága érdekében az iparági jó gyakorlatoknak megfelelő 

információtechnológiai  biztonsági megoldásokat alkalmaz,  

10.4. munkatársait és az érdekében eljáró közreműködőket (adatfeldolgozókat) megfelelő 

oktatásban,  tájékoztatásban részesíti, valamint utasítással látja el, valamint 

10.5. a már megtett védelmi intézkedéseket folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja. 



 

11.  Az Érintett jogai 

11.1. Adatátadás megtagadása:  

Megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a nyeremény átadásával kapcsolatos 

egyeztetés során), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya Játékban való részvételét, a nyeremény 

átadásának lehetőségét kizárja.  

  

11.2. Hozzájárulás visszavonása: 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás 

nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

11.3. Hozzáféréshez való jog:  

Jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban vannak-e, és ha folyamatban vannak, jogosult arra, hogy személyes adataihoz 

hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt 

személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. 

 

11.4. Helyesbítéshez való jog: 

Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

 

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. 

 

11.6. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): 

Jogosult személyes adatai törlését kérni. 

 

11.7. Az adathordozhatósághoz való jog:  

Jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által rendelkezésünkre bocsátott személyes 

adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályoznánk. 

 

11.8. Tiltakozáshoz való jog (jogszabályon alapuló adatkezelés esetében):  

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai 

általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük 

az érintett személyes adatait.  

Amennyiben a tiltakozáshoz való jog megilleti, és gyakorolja ezen jogát, a személyes adatait nem 

kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.  

Ez a jog nem illeti meg az érintettet, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése 

szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez 

szükséges. 

 

12. Jogérvényesítés 

12.1. A 11. pontban felsorolt jogait a Richter részére címzett postai levél (1475 Budapest Pf.: 27.), 

vagy a dataprotection@richter.hu e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.  

 

12.2. Panaszhoz való jog panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 



Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-

mail: ügyfelszolgalat@naih.hu). 

 

12.3. Bírósághoz fordulás joga: az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe 

tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha 

megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert - választása 

szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

12.4. Javasoljuk és kérjük, hogy a hatósági és/vagy bírósági eljárás megindítását megelőzően vegye 

fel a kapcsolatot a Richter adatvédelmi tisztviselőjével (postai levélben a 1475 Budapest Pf.: 27. vagy 

e-mailben a dataprotection@richter.hu) az Ön által kifogásolt helyzet egyeztetése és békés megoldása 

érdekében.  

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 09. 
 


