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1) Az online kvízjátékban kizárólag az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

5-6-7-8. évfolyamos tanulói vehetnek részt. 

2) A játék regisztrációt követően érhető el a http://www.ebesarany-fvkviz.hu oldalon. 

3) A regisztrációnál a teljes név és osztály megadása kötelező, ennek hiányában a regisztráció érvénytelen. 

4) A játék időtartama: 5 nap, 2022. november 7. (hétfő) napjától 2022. november 11. (péntek) napjáig.  

5) A játék időtartama alatt minden nap reggel 8:00 órakor 4-4 kérdés jelenik meg az oldalon, amelyekre 

legkésőbb éjfélig lehet válaszolni. Ezt követen a rendszer lezár, és a kérdés a továbbiakban már nem 

érhető el. 

6) Amennyiben a játékos egy fordulóban nem vett részt (nem válaszolta meg az adott napi kérdéseket), a 

következő fordulótó újra részt vehet a játékban. 

7) Minden kérdés megválaszolása előtt lehetőség van az online tudástár használatára. Ezt a kvíz felület 

aktuális kérdést tartalmazó oldalán elhelyezett „Puska” linkre kattintva is el lehet elérni.  

8) A verseny egyénileg és osztályok között is zajlik. 

9) Az egyéni versenyt a legtöbb helyes választ adó tanuló nyeri.  

10) Holtverseny esetén a gyorsaság dönt. 

11) Az osztályok közötti versenyben az az osztály vesz részt, amelyből legalább a tanulók fele valamennyi 

kérdésre válaszol. 

12) Az osztályok közötti versenyben az egyéni verseny abszolút helyezéseiből az osztálylétszám alapján 

számított súlyozott átlag dönti el a végső sorrendet.  

13) A regisztrációval, vagy a program használatával kapcsolatban az info@ebesarany-fvkviz.hu e-mail címen 

kérhető segítéség. 

 

A játék az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület által elnyert FV-II-2022-05 számú pályázat keretében, az 

Igazságügyi Minisztérium támogatásával valósul meg. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület  az „FV-II-22-05 - „A „Z GENERÁCIÓ” TUDATOS FOGYASZTÓVÁ NEVELÉSE 
ONLINE FOGYASZTÓVÉDELMI KVÍZJÁTÉK FORMÁJÁBAN AZ EBESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” 
elnevezésű pályázat keretében a www.ebesarany-fvkviz.hu oldalon végzett személyes adatkezelésről – az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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 (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi 
előzetes tájékoztatást adja: 
 
Az adatkezelő és elérhetősége: Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület, 4211 Ebes, Bocskai utca 48., 
info@ebesarany-fvkviz.hu 
 
Az adatkezelés célja és jogalapja 
Az adatkezelés kizárólag az FV-II-22-05 számú támogatói okiratban foglalt tevékenység megvalósítása során a 
megvalósításhoz nélkülözhetetlen személyes adatok (név, osztály) körére terjed ki, melynek célja a fogyasztóvédelmi 
témájú ismeretterjesztő kvízjátékban való részvételhez szükséges egyedi beazonosítás az egyéni és osztályonkénti 
verseny eredményének későbbi megállapítása érdekében.  
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés önkéntes, ugyanakkor a játékban való 
részvételhez szükséges. Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor annak hiányában a kvízjátékban való 
szabályos részvétel és az estleges nyeremény átvétele nem lehetséges. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, 
a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek 
feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
 
Kezelt személyes adatok 
A kezelt személyes adatok a következők: Név, e-mail cím, Lakcím (ez utóbbi csak nyeremény átadása esetén) 
 
Az adatok forrása 
Az adatok forrása az érintett. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az adatok kezelése a játékra történő regisztrációtól a pályázati elszámoló benyújtásáig, illetve annak pályázatkezelő 
(NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047549; adószáma: 24134387241) általi elfogadásáig 
tart.  
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, a 
GDPR-ben meghatározott esetekben azok törlését, az adatkezelés korlátozását. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az 
érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a 
törvényben meghatározott jogok illetik meg. 
 
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei 
Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és közvetlen megbízottjai férnek hozzá, kizárólag a pályázat lebonyolításához 
szükséges mértékben.  
 
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására. Automatizált 
döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem történik.  
 
Jogorvoslati lehetőségek 
Ön kérdéseivel az adatkezelő képviselőjéhez fordulhat: dr. Morvai Gábor, info@ebesarany-fvkviz.hu . Amennyiben a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem bekövetkezésének 
veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH 
elérhetősége: 1374 Budapest, Pf.: 603. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, 
www.naih.hu.  Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása 
szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
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