Adatvédelmi tájékoztató
a Flextronics International Kft. (továbbiakban Flex) által a Budapest,
Hangár u. 5-37. sz. alatti telephelyén szervezett Xcellence versenyről
Az xcellence.hu domainen elérhető szakmai kvízre épülő országos verseny (Xcellence High School,
továbbiakban Xcellence) érhető el, melynek célja a felhasználók elektrotechnikai készségeinek
fejlesztése és ismereteik bővítése, és megismerése.
A domain üzemeltetése során az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (továbbiakban: EcoSim), és a
Flextronics International Kft. (továbbiakban Flex) személyes adatokat kezel. Az érintettek jogainak
tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségének eleget téve az EcoSim és a Flex jelen
tájékoztatóban ismerteti az adatkezelési tevékenysége legfontosabb jellemzőit.

Regisztráció, versenyre jelentkezés, verseny lebonyolítása
Az Xcellence versenyen részt venni regisztrációt követően lehet. A Flex a regisztrációhoz, az Xcellence
versenyre való jelentkezéshez, a verseny lebonyolításához az EcoSim szervező, MyAccount szoftverét
használja, mely adatkezelési elveiről, a felhasználási feltételekről a myaccount.ecosim.hu oldalon
található.

Az EcoSim MyAccountban megadott személyes adatok kezelése
Az EcoSim és a Flex, mint üzleti partnerek, az egymással kötött megállapodásuk érvényességi ideje
alatt az Xcellence verseny regisztrációjának lezártával személyes adatokat adnak át. Az EcoSim a
MyAccount rendszerben megadott személyes adatokat további adatkezelésre a Flexnek a verseny
lebonyolítása céljából átadja.
Az Xcellence versenyre való jelentkezéskor a felhasználó elfogadja ezt a tényállást, és tudomásul
veszi a Flex adatkezelési irányelveit, melyről bővebben lejjebb olvasható.

Az átadandó adatok és célja
Profil
- vezetéknév (azonosításhoz)
- utónév (azonosításhoz)
- e-mail cím (azonosításhoz, információk közléséhez)
- telefonszám (a versenyek, programok során bizonyos esetekben szükség lehet)
- irányítószám (azonosításhoz)
- születési dátum (korod megállapításához, a rendszerünket 16 éven felüliek használhatják)
Tanulmányok
- középiskola (intézmény neve és végzés éve, szakirány, évfolyam, versenyben való részvételi
megfelelés céljából)
Idegen nyelvek
- nyelv és a tudás szintje (versenyben való részvételi megfelelés céljából)
IT ismeretek
- IT ismeret és szintje (versenyben való részvételi megfelelés céljából)

Flex adatkezelési irányelvei
Az adatkezelő neve és címe: Flextronics International Kft., székhely: Tab, Munkás u. 28.
Adatkezelés megnevezése; mit és miért kezelünk? A Flex Xcellence elnevezésű versenyt szervez
középiskolák végzős és technikumon tanuló diákjai részére.
Adatkezelés jogalapja: Az adatok kezeléséhez a Felhasználó önkéntesen adja hozzájárulását a
versenyre való regisztrációval. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:
-

a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető verseny feladatok
igénybevételéhez szükséges azonosítása;

-

a diákverseny lebonyolítása;
a diákversennyel kapcsolatos információk közzététele.

Érintettek köre: Az Xcellence versenyre jelentkező diákok. A felhasználók a hozzájárulást a honlapon
való regisztrációval adják meg.
Adatok forrása: a személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A Flex az adatokat a www.xcellence.hu honlap kezelőjétől, az EcoSim-től kapja meg.
Ki fér hozzá a Felhasználó adataihoz?
A versenyre való regisztráció során megadott személyes adatokat a Flex azon munkatársai kezelik, akik
a verseny szervezési feladatait végzik. A verseny szervezési feladatait végző munkatársak a regisztráció
során megadott személyes adatokat a Flex elektronikus hálózatán tárolja, melyhez csak a verseny
szervezésével foglalkozó munkatársak férnek hozzá kizárólag a Flex hálózatán, felhasználónévvel és
jelszóval történő Windows autentikáció után.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőnél használatban lévő összes elektronikus rendszerben kezelt
személyes adatokat a fentiekben részletezett hozzáférési körön kívül az IT (információtechnológiai)
osztály munkatársai, mint a rendszerek felügyeletével kapcsolatos munkaköri feladatokat ellátó, Flex
által hozzáférési joggal felruházott munkatársak is megismerhetik.
A weboldal üzemeltetője és így a Flexen kívül a másik adatkezelő az EcoSim (adatvédelmi
tájékoztatójuk a következő linken elérhető: myaccount.ecosim.hu)
Meddig kezeli a Flex az Ön adatait? A Flex a megadott személyes adatokat a rendezvény lezárulásáig
kezeli. Ezt követően az adatokat törli, melyre legkésőbb 2019.06.30-ig sor kerül.
Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait? Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
illetve – a jogszabályokban előírt adatkezelések kivételével – törlését, kezelésének korlátozását,
valamint tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Személyes adatok védelmével
kapcsolatosan panasszal élhet.
Kérelmet vagy panaszt benyújtani írásban lehetséges az alábbi elérhetőségen: e-mail:
chiefprivacyofficer@flex.com. Ezt követően kérhetünk Öntől további dokumentációt az Ön
személyazonosságának igazolására. A Globális Adatvédelmi Vezető, vagy az illetékes adatvédelmi
munkatárs, a Flex egyéb vonatkozó üzleti funkcióinak munkatársaival együtt veszi figyelembe, és
értékeli az ilyen irányú kérelmeket. Az értékelést követően a Flex az adott kérésnek eleget tesz, kivéve,
ha jogszerű indok áll fenn arra vonatkozóan, hogy másként döntsön.
A személyes adatok jogellenes kezelése illetve az információ önrendelkezési jogához kapcsolódó
jogainak sérelme miatt az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve
a Nemezeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22.c., www.naih.hu) fordulhat.

Elérhetőség
Jelen tájékoztató 2019.01.01-től érvényes.
Jelen nyilatkozat megfelel a GDPR alapelveinek és rendelkezéseinek.
Ha kérdésed merülne fel a személyes adataiddal kapcsolatban, írj a kerdes@xcellence.hu e-mail
címre.

