
Adatkezelési nyilatkozat 
a Global Atomic Quiz nemzetközi projektben való részvételre és a személyes adatok kezelésére 

 
Ezúton megerősítem, hogy 

beleegyezésemet adom a Global Atomic Quiz 
nemzetközi oktatási projektben (a továbbiakban: 
Projekt) való részvételhez, beleértve az általam a 
Projektben való részvételre szolgáló regisztráció 
során megadott személyes adataim automatizált, 
nem automatizált, vegyes kezelését (a 
továbbiakban: Kezelés), ezt a Jövő Energiája 
Atomenergia Információs Központok 
fejlesztésével foglalkozó autonóm non-profit 
szervezet (ANO Energia Future), cím: 117105, 
Oroszország, Moszkva, Varsavszkoje sétány 3., a 
Projekt és a quiz.atomforyou.com honlap 
adminisztrátora (a továbbiakban: 
Projektszervező), valamint a nevében más 
személyek végzik. A személyes adatok kezelése 
magában foglalja a gyűjtést, a rendszerezést, az 
összegyűjtést, a tárolást, a pontosítást (frissítés, 
változtatás), a felhasználást, a rendelkezésre 
bocsátást, a továbbítást, a beazonosítás 
megszüntetését, a zárolást, a megsemmisítést. A 
feldolgozás során a Projektszervező jogosult a 
Személyes adatokat a Projekt szervezésében és 
lebonyolításában részt vevő harmadik félnek 
továbbítani, figyelemmel a Személyes adatok 
bizalmas kezelésére és biztonságára. 

Ezúton belegyezésemet adom a személyes 
adataim Feldolgozásához a Projektben való 
részvételemről szóló értesítések, üzenetek, 
meghívók, nyeremények és egyéb eredmények 
küldéséhez a Projekt szabályaival összhangban. 

Ezúton beleegyezem a személyes adataim 
Kezelésére az elkövetkező időszakban 2022. 
december 31-ig. 

Ezúton beleegyezem a következő 
személyes adatok Kezelésébe: keresztnév, 
vezetéknév, apai név, lakcím, érvényes 
mobiltelefonszám és e-mail cím, az általam 
használt készülék egyedi címe (IP-cím), a Projekt 
kvízében való részvétel eredménye (a 
megszerzett pontszámok formájában). Továbbá 
ezúton megerősítem azt is, hogy beleegyezem a 
Projekt keretében szervezett kvízjátékban elért 
eredményem nyilvánossá tételébe a teljes nevem 
és az elért pontszámaim megjelenítésével a 
Projekt honlapján, a quiz.atomforyou.com 
oldalon. 

Ezúton megerősítem az általam a 
Projektben való részvételre történő 

Ezúton megerősítem, hogy megkaptam 
a szülőm / törvényes képviselőm hozzájárulását 
a Global Atomic Quiz nemzetközi oktatási 
projektben (a továbbiakban: Projekt) való 
részvételemhez, beleértve az általam a 
Projektben való részvételre szolgáló 
regisztráció során megadott személyes adataim 
automatizált, nem automatizált, vegyes 
kezelését (a továbbiakban: Kezelés), ezt a Jövő 
Energiája Atomenergia Információs 
Központok fejlesztésével foglalkozó autonóm 
non-profit szervezet (ANO Energia Future) 
cím: 117105, Oroszország, Moszkva, 
Varsavszkoje sétány 3., a Projekt és a 
quiz.atomforyou.com honlap adminisztrátora (a 
továbbiakban: Projektszervező), valamint a 
nevében más személyek végzik. A személyes 
adatok kezelése magában foglalja a gyűjtést, a 
rendszerezést, az összegyűjtést, a tárolást, a 
pontosítást (frissítés, változtatás), a 
felhasználást, a rendelkezésre bocsátást, a 
továbbítást, a beazonosítás megszüntetését, a 
zárolást, a megsemmisítést. A feldolgozás 
során a Projektszervező jogosult a Személyes 
adatokat a Projekt szervezésében és 
lebonyolításában részt vevő harmadik félnek 
továbbítani, figyelemmel a Személyes adatok 
bizalmas kezelésére és biztonságára. 

Ezúton belegyezésemet adom a 
személyes adataim Feldolgozásához a 
Projektben való részvételemről szóló 
értesítések, üzenetek, meghívók, nyeremények 
és egyéb eredmények küldéséhez a Projekt 
szabályaival összhangban. 

Ezúton beleegyezem a személyes 
adataim Kezelésére az elkövetkező időszakban 
2022. december 31-ig. 

Ezúton beleegyezem a következő 
személyes adatok Kezelésébe: keresztnév, 
vezetéknév, apai név, lakcím, érvényes 
mobiltelefonszám és e-mail cím, az általam 
használt készülék egyedi címe (IP-cím), a 
Projekt keretében szervezett kvízben való 
részvétel eredménye (a megszerzett 
pontszámok formájában). Továbbá ezúton 
megerősítem azt is, hogy beleegyezem a Projekt 
keretében szervezett kvízjátékban elért 
eredményem nyilvánossá tételébe a teljes 



regisztrációkor megadott személyes adataim 
hitelességét. 

Tudatában vagyok annak, hogy 
amennyiben elérem a Projekt keretében 
szervezett játékban a legmagasabb pontszámot, a 
nyeremény átvételéhez be kell mutatnom az aláírt 
Adatkezelési nyilatkozat másolatát. 

Tudatában vagyok annak, hogy jogomban 
áll az Adatkezelési nyilatkozatot részben vagy 
egészben visszavonni a 117105, Oroszország, 
Moszkva, Varsavszkoje sétány 3. címre küldött 
értesítés útján. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben 
visszavonom az Adatkezelési nyilatkozatot, úgy a 
Projektben való részvétel lehetősége megszűnik 
számomra, beleértve a nyereményekhez való 
jogot. 

Ezúton hozzájárulok a Projekttel 
lebonyolításához szükséges levelek fogadásához. 
 

nevem és az elért pontszámaim megjelenítésével 
a Projekt honlapján, a quiz.atomforyou.com 
oldalon. 

Ezúton megerősítem, hogy az általam / 
szüleim (törvényes képviselőim) által megadott 
adatok, a személyes adataim, amelyeket én / a 
szüleim (törvényes képviselőim) a Projekten 
való részvételre történő regisztrációkor 
megadtunk – hitelesek. 

Tudatában vagyok annak, hogy 
amennyiben én / szüleim (törvényes 
képviselőim) a Projekt keretében a vetélkedőn 
való részvétel eredményeként a legmagasabb 
pontszámot érik el, a nyeremény átvételéhez be 
kell szkennelni az Adatkezelési nyilatkozat 
másolatát a szülők (törvényes képviselők) 
aláírásával és adataival. 

Tudatában vagyok annak, hogy én / 
szüleim (törvényes képviselőim) jogosultak 
vagyunk a személyes adatok kezeléséhez adott 
hozzájárulásomat részben vagy egészben 
visszavonni a 117105, Oroszország, Moszkva, 
Varsavszkoje sétány 3. címre küldött értesítés 
útján. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben 
az adatkezelési nyilatkozat visszavonásra kerül, 
úgy a Projektben való részvétel lehetősége 
megszűnik számomra, beleértve a 
nyereményekhez való jogot. 

Ezennel hozzájárulunk a Projekt 
lebonyolításával kapcsolatos levelek 
fogadásához is. 

 
 
 

 


