A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS A
PÉNZIRÁNYTŰ ALAPÍTVÁNY
BANKCODE TANULMÁNYI VERSENYÉNEK
VERSENYSZABÁLYZATA 2021/2022. tanév

1.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztálya (a
továbbiakban: Pénzmúzeum) és a Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (a továbbiakban:
Pénziránytű) országos szinten BankCode Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: Verseny) hirdet
középiskolás tanulók számára, melynek alapját a Pénziránytű tananyagai, kiadványai, a Zöldiránytű
applikáció és a Pénzmúzeum megjelölt cikkei képezik.
A Verseny célja, hogy a tanulóknak alkalmuk nyíljon tesztelni és bővíteni meglévő tudásukat, és
megmérettetni magukat egy színvonalas verseny keretei között.

2. SZERVEZŐK
A Verseny tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Versenyszabályzat 7. pontja szerint a
Pénzmúzeum, a Pénziránytű együttműködésével (a továbbiakban együttesen: Szervezők) közösen
végzi.
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. A Szervezők
fenntartják maguknak a jogot jelen versenyszabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. A
módosításokról a játékosok a Verseny honlapján értesülhetnek.

3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Versenyre magyarországi középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező 912. évfolyamos, nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a jelen Versenyszabályzat feltételei
szerint azzal a kiegészítéssel, hogy csapatonként maximum egy fő aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező 13. évfolyamos nappali tagozatos középiskolai tanuló részvétele is megengedett. Nevezni
három fős csapatokban, 1 fő felkészítő személlyel kiegészülve lehet. A csapat tagjainak ugyanabban az
intézményben kell tanulói jogviszonnyal rendelkezniük. A csapatnak a regisztrációkor meg kell adnia,
az intézmény típusát, azaz, hogy gimnáziumból vagy technikumból regisztrál, a továbbiakban ezen az
ágon versenyez. Egy személy csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat, kivétel a felkészítő
személy, aki több csapat munkáját is segítheti. A felkészítő személy egy 18. életévét betöltött
tanár/segítő lehet, csapatkapitánynak az egyik diákot kell megjelölni.

A Versennyel kapcsolatos tájékoztatásokat a csapat minden tagja, az általuk regisztrált e-mail címeken
megkapja. A regisztráció során 18 év alatti diákok esetében a törvényes képviselőnek kell
hozzájárulását adnia egy jelölőnégyzeten keresztül.
A döntőn való részvétel feltétele, hogy a csapatoknak scannelt iskolalátogatási igazolással kell
igazolniuk az aktív tanulói jogviszony fennállását, amennyiben ez nem történik meg, a csapat kizárásra
kerül a versenyből.
4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA
Regisztrációs időszak: 2022. január 20-tól 2022. február 25-ig tart.
A Versenyre jelentkezés a BankCode 2022 verseny weboldalán (www.bankcode.hu; a továbbiakban:
Honlap) keresztül történik, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével. Amennyiben valamelyik
csapattag mégsem tud részt venni a Versenyben, a nevezés lezárultáig, de még az első forduló
tesztjének kitöltése előtt lehetséges a csapat résztvevőinek és adataiknak módosítását jelezni a
https://verseny.penziranytu.hu/ oldalon. A regisztráció a Honlapon keresztül történik, a megadott email cím (penziranytu@penziranytu.hu) csak kapcsolattartásra szolgál.
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok csapatnevet adnak meg. A névnek egyértelműen azonosítania
kell a csapatot, ezért több ugyanolyan nevű csapat nem indulhat. A csapatnév nem sértheti mások
vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbeli, politikai hovatartozását és személyét. Azon
csapatokat, amelyek neve a fentieket megsérti, a Szervezők felszólítják csapatnevük
megváltoztatására. Amennyiben a csapat nem változtatja meg nevét, a regisztrációjuk automatikusan
érvénytelennek minősül.
A regisztrációs adatlapot a csapatkapitány tölti ki. A csapatkapitány kapcsolattartóként működik a
Szervezők és az adott csapat között, az általa megadott e-mail címen keresztül kommunikálva. 18 éven
aluli csapatkapitány esetén csak törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes a
regisztráció.

Sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címekre.
Célszerű a spam mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a Szervezők
által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 48
órán belül sem érkezik meg, akkor a Szervezőkkel kell felvenni a kapcsolatot a
penziranytu@penziranytu.hu címen.
5. VERSENY MENETE
A Verseny összesen 4 fordulóból áll. A versenyzők az egyes fordulókhoz kapcsolódó részletes
szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

A verseny 4 fordulójának időpontjai:

BankCode versenyidőpontok
Fordulók

1. forduló

2. forduló

Időpont

2022.
február 21-25.

2022.
március 9.

Minden
nevezett
csapat

Minden
nevezett
csapat

Résztvevők

Döntő
Gimnázium
Technikum
2022.
2022.
március 24.
március 24.

Régiónként a
3 legjobb
gimnázium

Régiónként
a 3 legjobb
technikum

Szuperdöntő
Közös
2022.
április 21.
A
döntőkből
kvalifikáló
3
legjobb
gimnázium és a
3
legjobb
technikumközös
versenye

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy plusz pontot érjen az általuk szervezett egyéb versenyeken,
pályázatokon való részvétel vagy eredmény, az adott forduló előtt a versenyben lévők külön
tájékoztatása szerint.

5.1. Első forduló
Időpontja: 2022. február 21-25.
Az első forduló folyamán a csapatoknak egy online tesztet kell megoldaniuk. A feladatsort tartalmazó
felületre a csapatok az általuk megadott csapatnévvel és jelszóval tudnak belépni, egyszerre csak egy
gépről. A tesztet csak egyszer van lehetőség megnyitni és megoldani, amire megnyitástól számítva 60
perc áll rendelkezésre. A kérdések között vissza lehet lépni. A kitöltésre a csapatoknak 5 napjuk lesz. A
kérdések megválaszolásához bármilyen tetszőleges segédanyagot lehet használni.
A teszt kérdései a pénzügyi intézményrendszer és a jegybank, valamint a hitelek témákhoz
kapcsolódnak. Az online teszt lehetséges kérdéstípusai: feleletválasztás (egy jó válasz), feleletválasztás
(több jó válasz), sorba rendezés, igaz-hamis állítások, párosító feladatok, szövegkiegészítés (szabad
szavas, kötött megoldások), halmazba rendezés, számítási feladat. A feladatok értékelésének
szempontjairól online fordulók esetén a kitöltési felületen kapnak tájékoztatást a résztvevők. A
csapatok az online teszt elküldése vagy a rendelkezésre álló idő lejárta után legkésőbb 5 munkanapon
belül a regisztráció során megadott email-címen keresztül értesülnek a pontszámukról, és hozzájutnak
a kérdéssor megoldókulcsához.

5.2. Második forduló
Időpontja: 2022. március 9.
A második fordulóba minden résztvevő csapat továbbjut, ahol szintén egy online tesztet kell
megoldaniuk a résztvevőknek. A második forduló feladatai a háztartások gazdálkodása, pénzügyi
tervezés, vállalkozások üzleti terve (Iránytű a pénzügyekhez TK. 51. fejezet), megtakarítások és zöld
pénzügyek – fenntartható gazdálkodás témakörökből tevődnek össze. A kitöltésre a csapatoknak 60
perc áll rendelkezésre, és csak a megjelölt napon elérhető a teszt. A kérdések megválaszolásához
bármilyen tetszőleges segédanyagot lehet használni. A csapatok az elért pontszámukról másnap a
bankcode.hu oldalon értesülnek. Fontos, hogy az első fordulóval ellentétben, itt nem lehet visszalépni
a kérdések között!
A második fordulóból az első két fordulóban elért összpontszámok alapján, technikum és gimnázium
ágon is, régiónként (a 4 régió: Budapest, Debrecen, Szeged, Veszprém) a legjobb 3 technikumi, illetve
legjobb 3 gimnáziumi csapat, összesen 24 csapat (12 gimnáziumi és 12 technikumi) jut tovább a
következő fordulóba. Egyenlő pontszám esetén a teszt kitöltésének ideje alapján kerülnek besorolásra
a csapatok.

A régiók az alábbiak:
Sorszám
Regionális elődöntők régiói
1.
Budapest

2.

Debrecen

3.

Szeged

4.

Veszprém

Régió megyéi
Budapest
Komárom-Esztergom
Pest
Nógrád
Fejér
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Baranya
Tolna
Bács-Kiskun
Csongrád-Csanád
Békés
Somogy
Győr-Moson-Sopron
Vas
Zala
Veszprém

Amennyiben egy továbbjutó csapat nem jelez vissza az döntőn való megjelenéssel kapcsolatosan a
Szervezők által megadott határidőig, a Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy helyükre az első
két forduló eredményei alapján a fenti eljárásrend szerint pótcsapatot delegáljanak.
5.3. Döntő
Régiónként a legjobb 3-3 technikumi, illetve gimnáziumi ágon versenyző csapat (összesen 24 csapat)
döntőjének időpontja 2022. március 24.
A döntő technikumi, illetve gimnáziumi ágon kerül lebonyolításra.
A döntőbe került csapatok korábbi fordulókban szerzett pontjai – mindkét ágon – törlődnek.
A második fordulóból a döntőbe jutott csapatok a lexikális jellegű tudást igénylő feladatok mellett az
önálló gondolkodást és a gazdaság aktualitásaival kapcsolatos tájékozottságot felmérő feladatokkal
találkoznak.
Gimnáziumi ágon a döntőben az első két forduló tematikája kiegészül a család és az állam kapcsolata
(munkabér, adók, támogatások), pénztörténet, befektetések és az értékpapírok témával.
Technikumi ágon a döntőben első két forduló tematikája kiegészül a család és az állam kapcsolata
(munkabér, adók, támogatások), pénztörténet, vállalkozások üzleti tervezése, befektetések és az
értékpapírok témával.
A döntőben a csapatok régiónként vesznek részt, mely online platformon kerül megrendezésre, ahol a
csapatok kvízkérdések, számolási feladatok, forráselemzés, esettanulmányok feldolgozása segítségével
mérik össze tudásukat. A döntőből a két ágon a három-három legjobb, így összesen tehát a hat legjobb

csapat jut tovább a szuperdöntőbe. Ennek időpontja 2022. április 21. Egyenlő pontszám esetén a teszt
kitöltésének ideje alapján kerülnek besorolásra a csapatok.
A döntő azon résztvevői, akik nem jutnak tovább a szuperdöntőbe, a verseny szervezői által felajánlott
ajándékcsomagban (csapatonként 1 db MoneyGo élménykupon, illetve ezen csapatok minden tagjának
1 db Powerbank) részesülnek.
5.4. Szuperdöntő
Szuperdöntő: Pénzmúzeum, 2022. április 21.
Valamennyi ágon a szuperdöntőbe került csapatoknál a korábban elért pontok törlésre kerülnek.
A szuperdöntőbe kerülő csapatok (3 gimnáziumi és 3 technikumi, összesen 6 csapat) a megelőző
fordulókban érintett témákon kívül az innovatív pénzügyek: digitális biztonság, korszerű pénzkezelés,
Fintech és digitális pénzügyek kérdésköreiben versenyeznek. A versenyfeladatok az elsajátított
ismeretek alkalmazására, önálló véleményalkotásra, kreatív probléma megoldásra és annak
bemutatására helyezik a hangsúlyt. A Szervezők fenntartják a jogot előzetes feladat kiírására.
Amennyiben a járványügyi helyzet indokolttá teszi, a szuperdöntő online keretek között kerül
lebonyolításra.
A szuperdöntőn kizárólag a nevezett csapattagok és a felkészítő személy (kísérőként) vehetnek részt.
Betegség, egyéb elfoglaltság esetén helyettesítő csapattag indítása nem megengedett, de csökkentett
csapatlétszámmal lehet tovább versenyezni.
A szuperdöntő minden résztvevő csapatát ajándékcsomaggal (csapatonként 1 db MoneyGo
élménykupon, illetve ezen csapatok minden tagjának 1 db Powerbank) jutalmazzuk, az első három
helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül.
5.5. Jogorvoslat
Panasz kizárólag az online fordulók eredményével szemben nyújtható be. A kiértékelt teszttel szemben
a döntés kézhezvételét követő a regisztráció során megadott email-címen keresztül 24 órán belül,
számítási hibára vagy más ténybeli tévedésre hivatkozva élhet panasszal a csapatkapitány. A panaszt
elektronikus úton kell benyújtani a bankcodeverseny@mnb.hu címre, amelyet a Szervezők 2
munkanapon belül elbírálnak.

6. NYEREMÉNYEK
A szuperdöntős csapatok és felkészítő személyek mindegyike nyereményekben részesül, továbbá a
szuperdöntő első 3 helyezettjei az alábbi tárgynyereményben részesülnek (vagy a lent felsoroltakkal
azonos értékű nyereményben):
Nyeremények
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
A legtöbb csapatot
mozgósító iskola
Legaktívabb
iskolahálózati tag

60.000 Ft/fő értékű utalvány és 1 db Apple Macbook Air /fő (a
felkészítő személynek is)
40.000 Ft/fő értékű utalvány és 1 db Apple iPhone 12 (64GB)
mobiltelefon /fő (a felkészítő személynek is)
20.000 Ft/fő értékű utalvány és 1 db Apple iPad 9 2021 10.2 (64GB)
/fő (a felkészítő személynek is)
1 db projektor és 1 db wifi router
150 000 Ft értékű utalvány

(amely nem egyezik meg a
legtöbb csapatot mozgósító
iskolával):

A döntő azon résztvevői, akik nem jutnak tovább a szuperdöntőbe, valamint a szuperdöntőn 4-6.
helyezést elért csapatok minden tagja a verseny szervezői által felajánlott ajándékcsomagban
(csapatonként 1 db MoneyGo élménykupon, illetve ezen csapatok minden tagjának 1 db Powerbank)
részesülnek.
Amennyiben egy felkészítő személynek több csapata is díjazott, a felkészítő csak egy díjra jogosult.
A Szervezők a nyereménytárgyak módosításának jogát fenntartják.
A nem pénzbeli nyereményekkel kapcsolatos adó a Szervezőket terheli.

7. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK, TESTÜLETEK:
A Verseny megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervezők közösen döntenek. A feladatok
kidolgozását a Szervezők közösen végzik. A feladatok ellenőrzését, tesztelését a Pénziránytű végzi. A
szuperdöntő zsűrijének összeállításáról a Szervezők közösen döntenek.

Magyar Nemzeti Bank

Pénziránytű Alapítvány

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Képviseli: Fábián Gergely, ügyvezető igazgató

Képviseli: Czapák Dóra, ügyvezető igazgató

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 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 szóló 2016/679. számú
rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek megfelelően mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a Pénziránytű Alapítvány tárolja és kezeli
az alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail:
martont@mnb.hu).
Adatfeldolgozó:
Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (Alapítvány) Székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Az Alapítvány adatvédelmi tisztségviselője Marton Zoltán (e-mail: penziranytu@penziranytu.hu)

A kezelt adatok köre:
A Versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím,
telefonszám, diákigazolvány száma, az oktatási intézmény neve.
Ahhoz, hogy Szervező átadhassa a Nyereményt, szükséges kezelnie továbbá a Játékos korát, születési
helyét, telefonszámát, lakcímét, amelyeket az eredményhirdetést követően ad meg a Játékos, illetve
törvényes képviselője.
Amennyiben olyan forduló kerül meghirdetésre, ahol a Játékleírás a személyes megjelenést írja elő, ott
a Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény résztvevői rögzítésre
kerülhetnek. A személyes megjelenéssel járó forduló esetében a Szervezők a forduló megkezdése előtt
gondoskodnak a Játékosoktól történő hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről annak érdekében, hogy a
rögzített anyagok (képmás és hangfelvétel) a Szervezők közösségi oldalain és egyéb promóciós
anyagaiban felhasználhatók legyenek.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató ismeretében tett
– egyértelmű hozzájárulása. 18 éven aluli Játékosok esetén csak az adott résztvevő szülőjének vagy

törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes a regisztráció. A nyertesek esetében az
adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
A Versenyre az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével pályázhatnak. Az
elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a
Verseny lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.
Az adatkezelés ideje:
Regisztrációs adatok esetén a Verseny lebonyolítása, de legfeljebb 1 év. Tárgynyeremények estében a
számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő, de legfeljebb 8 év.
Kép-és hangfelvételek esetén 5 év.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az MNB-től, illetve az Alapítványtól arról, hogy:
•

milyen személyes adatait,

•

milyen jogalapon,

•

milyen célból,

•

milyen forrásból,

•

mennyi ideig kezeli,

•

kezeli-e még a személyes adatait,

•

kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait.

•

az érintett egyes jogairól (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás).

Ezen felül kérheti az Adatkezelők által tárolt személyes adatainak másolatát.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az
Adatkezelők módosítsák vagy pontosítsák valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha
abban változás következett be).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes
adatinak törlését.
A törlési kérelem abban az esetben kerül elutasításra, ha jogszabály a személyes adatok további
tárolására kötelezi az Adatkezelőket, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség,
akkor az Adatkezelők a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesítik, és
erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesítik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelés
korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelők csak tárolhatják a személyes adatot, egyéb adatkezelési
tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy
közérdekből történhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
•

úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

•

úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelők jogellenesen kezelték, de az adat törlését nem
szeretné,

•

igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az
Adatkezelőknek nincs szüksége ezekre az adatokra.

A hozzájárulás visszavonásának joga:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, az adatkezelés időtartama
alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez.
A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is jogszerű marad.
Az Adatkezelők a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem
nélkül belül törlik és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben
értesítik.
A Versenyre jelentkezők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Verseny időtartama alatt a fentiek
szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás
visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé, mely
kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog rendelkezni,
úgy a Verseny résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.
A fenti joggyakorlási kérelmekre vonatkozó határidők:
Az érintetti kérelem bármelyik vagy akár mindkét Adatkezelőnek benyújtható a fenti elérhetőségen.

Az Adatkezelők a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül teljesítik és
erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesítik.
Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg, akkor a válaszlevél is - lehetőség szerint - elektronikus úton
érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek, kezdeményezheti az Adatkezelők bármelyik adatvédelmi tisztviselőjének eljárását,
illetve bírósághoz fordulhat.
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül
módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.
A Versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a
bankcodeverseny@mnb.hu címen lehet kérni.

Budapest, 2022. január 19.

