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Adatkezelés
A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása - összhangban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet GDPR 6. cikk a)
pontjával. A regisztrációval az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak a PÉNZ7 programban való részvétel céljából történő
kezeléséhez.
A regisztrált illetve kapcsolattartóként megjelölt személy adatait a GDPR rendelet 6. cikk b) illetve f) pontjának figyelembe vételével kezeljük. A
regisztrált illetve kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak
helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A
megadott személyes adatok kezelése a regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével kezdődik és az adatok törléséig tart.
A Pénz7 programjába regisztráló, jelentkező (továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a www.penz7.hu regisztrációs funkciója azt a
célt szolgálja, hogy a Pénz7 pénzügyi tudatosságot és vállalkozói kompetenciát fejlesztő köznevelési programba jelentkező iskolák, valamint
intézmények és egyéb szakmai szervezetek delegálta önkéntesek által feltöltött adatokat a Magyar Bankszövetség (Székhely: 1051 Budapest,
József nádor tér 5-6.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 7. pk.21470/1989/1 végzés 36. sorszám; Adószám: 19719122-1-41; a továbbiakban:
MBSZ) a Pénz7 programjainak koordinációjához, a rendezvények megszervezésének megkönnyítésére felhasználhassa. A Felhasználó a
felhasználói feltételek elfogadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy regisztráció során megadott adatait az MBSZ a Pénz7 programjainak
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szervezésében közreműködő harmadik félnek továbbítsa. Az adatkezelés kizárólag azon adatokra terjed ki, melyeket a Felhasználó iskola vagy
önkénteseket küldő intézmény, illetve regisztráló pedagógus és önkéntes a regisztrációkor vagy a regisztráció módosításakor az MBSZ
rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja. Az adatkezelésre adott felhatalmazás az adott évi
2
programban történő regisztrációtól kezdve 2023 végéig érvényes. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti adatkezelési felhatalmazásának
visszavonást az info@penz7.hu címre küldött e-mailben. A szervezők kérhetik a tanévenkénti új regisztrációt.
Felhasználó jogai és kötelességei
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy jelen regisztráció keretében az MBSZ rendelkezésére bocsátott adatok megfelelnek a
valóságnak. A Pénz7 program során megtartott tanórai programba jelentkező iskolák és önkéntesek tudomásul veszik, hogy a Pénz7
programba történő csatlakozásuk csak akkor lehetséges, ha pedagógus-, illetve önkéntes felkészítő programban vettek részt, akár
személyesen, akár elektronikus oktatáson keresztül. Ez utóbbihoz a Pénz7 szervezői elektronikus tananyagot biztosítanak. A Pénz7 program
során megtartott tanórai programba jelentkező iskolák és önkéntesek továbbá tudomásul veszik, hogy a Pénz7 kezdeményezés márkafüggetlen, így kereskedelmi márka neve, logója nem jelenhet meg az iskolákban, és gazdálkodó szervezet nem végezhet marketing, PR vagy
egyéb a saját márkáját népszerűsítő tevékenységet az iskolai események során. Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak abban az
esetben tartja meg az órát pedagógusként, vagy segédkezik az órákon önkéntesként, ha a Pénz7 szervezői által meghirdetett oktatáson részt
vett, vagy az átadott elektronikus tananyagot (videó filmet) áttanulmányozta és megismerte. Külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésére
bocsátott felkészítő képzéssel és tananyaggal bűncselekményt, szabálysértést nem valósít meg, mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait,
törvényes érdekeit nem sérti meg, és nem is veszélyezteti. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően rendelkezésére
bocsátott előadás anyagok, egyéb oktatási dokumentumok a szerzői jog védelme alatt állnak, azok felhasználására a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felhasználó szavatol azért, hogy a rendelkezésére bocsátott műveket elsődlegesen a Pénz7
programhoz kapcsolódóan használja fel, minden esetben a Pénz7 logójának feltüntetésével. Adatok védelme Az MBSZ a személyes adatok
védelmét a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően biztosítja, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a megjelölt
célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. Harmadik fél számára kizárólag a megjelölt célra történő felhasználásra
adja át, a harmadik felet is kötelezve az adatok védelmének irányelveire.
Irányadó jog
A regisztráció kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Az MBSZ nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található
anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek. A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy a weboldal
használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére
Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Az MBSZ a jelen Felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. A
Felhasználó a regisztrációjával elfogadja a jelen Felhasználói feltételeket és kifejezett és feltétlen beleegyezését adja az önkéntesen megadott,
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez és felhasználásához.
A PÉNZ7 szervezői – így a Magyar Bankszövetség, mint adatkezelő - nagy gondot fordítanak arra, hogy az adatkezelés során a hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak és a kialakult adatvédelmi eljárásoknak megfelelően járjanak el.

Közreműködő harmadik fél alatt a PÉNZ7 Szervező Partnerei értendők, azaz: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország
Alapítvány
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2 Az adatkezelés időszaka a Kormányzat „Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiájával” és annak idősíkjával (2017-2023)
összhangban került meghatározásra, amely jógyakorlatként emeli ki a „Pénzügyi és gazdálkodási témahetet – Pénz7” és épít annak
tapasztalataira.

