VERSENYSZABÁLYZAT
STAT WARS VIII – Középiskolások statisztikai csapatversenye

A KSH a versenyt két korosztályban:
9–10. évfolyamon, illetve
- 11. és annál magasabb évfolyamon, középfokú oktatási intézményben tanuló diákok
számára rendezi.
-

A versenyen 4 fős csapatok (+1 fő felkészítő tanár) vehetnek részt. Egy-egy oktatási intézmény
korosztályonként több csapattal is nevezhet.
A verseny weboldala: www.ksh.hu/statwars
A jelentkezés menete:
Jelentkezni 2021. október 18 - november 4. között lehet a www.ksh.hu/statwars weboldalon
elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével.
A verseny menete:
A verseny 3 fordulóból áll. Az első két fordulóban az e-mailben kapott feladatok megoldása a
cél. A csapatok az első két forduló összesített eredményei alapján kerülnek a döntőbe. A
döntőbe jutás szempontjából fontos, hogy pontegyezőségkor a válaszadás gyorsasága is
beleszámít a versenyeredménybe, mivel holtverseny esetén az a csapat jut korosztálya
döntőjébe, amely a helyes válaszokat előbb küldte vissza! A korosztályok döntőjébe
iskolánként egy-egy csapat kerülhet!
A döntőbe
-

a 9–10. évfolyamosok közül 10,
a 11. és annál magasabb évfolyamosok közül 6 csapat kerül.

Az első forduló feladatainak kiküldése: 2021. november 8.
Az első forduló megoldásainak visszaküldési határideje: 2021. november 16.
A második forduló feladatainak kiküldése: 2021. december 1.
A második forduló megoldásainak visszaküldése: 2021. december 15.
A döntőbe jutott csapatok értesítése: 2022. január 21.
A döntő időpontja: 2022. február 17.
A döntő helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.
(A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a döntő helyszíne és lebonyolítása változhat! Az
esetleges változásról minden résztvevőt 2022. január 21-ig értesítünk.)

A verseny díjazása: Mindkét korosztály első három helyezett csapata értékes nyereményben
részesül.
Az EUROSTAT által meghirdetett európai statisztikai versenyen korosztályonként az első két
helyezett csapat vehet részt!
Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy a verseny lebonyolítása során a csapatok
beazonosíthatósága érdekében se a csapat nevében, se a jelentkezés során megadott e-mail címben
ne történjen módosítás. Köszönjük!
További hasznos információk: www.facebook.com/KozpontiStatisztikaiHivatal
Adatkezelési szabályok
A versenyben való részvétel feltétele a részvételre történő jelentkezés, egyúttal jelen adatkezelési
szabályok elfogadása. Jelen adatkezelési szabályok a versenyben résztvevők adatkezelési
tájékoztatásának minősülnek az alábbiak szerint:
Az adatkezelés jogalapja: a versenyben való részvételhez 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai
parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a versenyen résztvevők beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, a
nyertesek által képviselt középiskola nevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása
érdekében, az érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett a STAT WARS VIII. verseny
döntőseiről kép-, és hangfelvétel készítése a felvételek a KSH népszerűsítésével kapcsolatos
elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra – való felhasználása,
valamint a verseny lebonyolítása a versenykiírásnak megfelelően és az Átvételi elismervény aláírása a
nyertesekkel.
Az adatkezelésre jogosultak köre: A STAT WARS VIII. verseny résztvevői által a hozzájáruló
nyilatkozatban feltüntetett személyes adatokat a KSH munkatársai jogosultak kezelni. A KSH
honlapján, illetve közösségi oldalán a versenyzőket és az általuk képviselt iskolákat a kép-, és
hangfelvételek, illetve bemutató anyagok közzététele útján a nyilvánosság is megismerheti.
Az érintettek: a STAT WARS VIII. rendezvényre jelentkezési űrlapon jelentkező tanulók, középiskolai
felkészítő tanárok, illetve a kép-, és hangfelvétel adatkezelése során a döntőbe jutott versenyzők és
felkészítő tanárok.
A kezelt adatok köre: a versenyben való részvételhez a jelentkezési űrlapon feltüntetett részt vevő
tanulók neve, a tanár neve, e-mail címe és telefonszáma, az általuk képviselt középiskola neve, az
oktatási intézmény által vagy a versenyző csapat által megadott közös e-mail cím.
Döntőbe jutás esetén: a versenyzők által kitöltött hozzájáruló nyilatkozatban megadott név, születési
név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím. (18 év alatti tanulók esetén ezeken túlmenően törvényes
képviselőjük neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme.)
A döntőn, 2022.02.17. napján, a KSH székhelyén (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.) a
döntősökről készült kép-, hang- és videófelvétel.
Az adatkezelés időtartama: a versenyben szereplő, de nem nyert résztvevők által megadott adatokat a
szervezők az adatfelvétel lezárulását követően haladéktalanul törlik. A STAT WARS VIII. döntőjében
résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH a verseny lezárulását követően a honlapon, illetve
a közösségi oldalán közzététel idejéig őrzi meg.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás
előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Érintetti jogok gyakorlása: A verseny résztvevője, mint érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Jogorvoslat:
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
a) a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu;
+(36-1)-345-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami
nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

