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Adatkezelési tájékoztató  

HALLGATÓI INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KÖTHETŐ ADATKEZELÉSEKRŐL  

1. Adatkezelő 
 

Teljes neve:  Szent István Egyetem 

Képviselői:  Prof. Dr. Gyuricza Csaba és Tóth Szilárd 

Beosztásuk: rektori jogkörben eljáró ideiglenes intézményvezető és 

kancellári jogkörben eljáró gazdasági kancellárhelyettes 

E-mail címe:  adatvedelem@szie.hu 

Telefonszáma:  06-28-522-000 

Honlapja:  www.szie.hu 

Székhelye:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Levelezési címe:  2103 Gödöllő, Pf. 303. 

Adószáma:  15845326-2-13 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:  Györe Bence 

Elérhetősége:  dpo@szie.hu 

 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Szent István Egyetem a hallgatói innovációs szolgáltatásokkal összefüggésben történő 

adatkezelések során az alábbi jogszabályok alapján jár el: 

 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 

(a továbbiakban: GDPR) 

 

A pályázat az alábbi projekt megvalósításához kapcsolódik: 

 

 A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt Egyetemi Innovációs 

Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO) pályázat 

 

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
mailto:dpo@szie.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-felhivas-2019-121-egyetemi-oko
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-felhivas-2019-121-egyetemi-oko
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3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja 
 
A hallgatói innovációs szolgáltatások a www.innopool.hu honlapon elérhető űrlapok kitöltésével 

vehetők igénybe. Az űrlapon a megjelölt szolgáltatás(ok)tól függően változik a bekért személyes 

adatok köre. Az adatkezelés célja a kiválasztott szolgáltatás nyújtása a hallgató részére. Az 

adatkezelés jogalapja az innovációs ötletet nem tartalmazó szolgáltatások esetén az érintett 

hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], az innovációs ötletet is tartalmazó szolgáltatások esetén, melyek a 

projekt megvalósításához kapcsolódnak, az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 

6. cikk (1) b)]. 

 

3.1. Hírlevél küldés céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

E-mail cím A feliratkozó tájékoztatása hozzájárulás 

 

3.2. Online workshopra történő jelentkezés céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása hozzájárulás 

Kar A hallgató azonosítása hozzájárulás 

E-mail cím A workshop megvalósítása hozzájárulás 

 

3.3. Az Innopool szervezői csapatába történő jelentkezés céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása hozzájárulás 

Kar A hallgató azonosítása hozzájárulás 

E-mail cím A hallgató értesítése hozzájárulás 

Telefonszám Kapcsolattartás hozzájárulás 

 

3.4. Ötletelemzés céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

Kar A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

E-mail cím Visszajelzés küldése szerződés teljesítése 

Telefonszám Kapcsolattartás szerződés teljesítése 

Ötlet leírása Az ötlet elemzése szerződés teljesítése 

http://www.innopool.hu/
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3.5. Konzultáció céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

Kar A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

E-mail cím A konzultáció megvalósítása szerződés teljesítése 

Telefonszám Kapcsolattartás szerződés teljesítése 

Ötlet leírása Az ötlet elemzése szerződés teljesítése 

 

3.6. Mentor keresés céljából kezelt adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

Kar A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

E-mail cím A hallgató értesítése szerződés teljesítése 

Telefonszám Kapcsolattartás szerződés teljesítése 

Ötlet leírása A mentor kiválasztása szerződés teljesítése 

 

3.7. Innovázió 1.0 innovációs ötletversenyre történő jelentkezés céljából kezelt 

adatok 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Név A hallgató azonosítása szerződés teljesítése 

Csapatnév A csapat azonosítása szerződés teljesítése 

Csapatkapitány neve A csapat azonosítása szerződés teljesítése 

Campus A hallgató/csapat azonosítása szerződés teljesítése 

Kar A hallgató/csapat azonosítása szerződés teljesítése 

E-mail cím Kommunikáció szerződés teljesítése 

Telefonszám Kapcsolattartás szerződés teljesítése 

Ötlet címe A versenyen való részvétel szerződés teljesítése 

Ötlet leírása A versenyen való részvétel szerződés teljesítése 

 

4. Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés időtartama az innovációs ötletet nem tartalmazó szolgáltatások esetén a korlátozott 

tárolhatóság elve alapján [GDPR 5. cikk (1) e)] a lehető legrövidebb (a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges) idő, vagy a hozzájárulás visszavonásának időpontja. Az innovációs ötletet is tartalmazó 

szolgáltatások esetén az adatkezelés időtartama a Pályázati projekt végétől (2021. október 31.) 

számított + 5 év (kötelező megőrzési idő), 2026. október 31. 
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5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az űrlapokon megadott személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak, és az 

intézmény Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának megfelelően kezeljük. Azokhoz kizárólag az adott 

szolgáltatás nyújtásában résztvevő munkatársak férhetnek hozzá, és csak a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges mértékig. Az adatok és a megküldött űrlapok tárolása az intézmény szerverén történik, a 

megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. Adattovábbítást az intézmény nem végez, de a 

Pályázati projekt dokumentációihoz ellenőrzési jogkörükben az arra jogosult szervek hozzáférhetnek. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. 

 

 hozzájárulás visszavonásához való jog [GDPR 7. cikk]: a hozzájárulás alapján kezelt adatok 

esetében jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül 

visszavonni. A hírlevél szolgáltatás esetében a hírlevélben található leiratkozási linkre 

kattintva élhet a jogával, egyéb szolgáltatások esetében az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségeken. A visszavonás az adott szolgáltatás teljesítését a továbbiakban 

akadályozhatja, vagy lehetetlenné teheti. 

 tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13-14. cikk]: tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes 

adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, és mennyi ideig 

kezeljük. A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk. 

 hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: hozzáférést kérhet a tárolt személyes adatokhoz (pl. 

másolat formájában), illetve azon információkhoz, hogy azokat milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési céllal, és mennyi ideig kezeljük. A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk. 

 helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: kérheti személyes adatainak helyesbítését: kijavítását 

vagy kiegészítését. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni. 

 törléshez és elfeledtetéshez való jog [GDPR 17. cikk]: kérheti a hozzájárulás alapján kezelt 

adatainak törlését. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni. Adatait töröljük abban 

az esetben is, ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A szerződés teljesítése 

érdekében kezelt adatainak törlését az adott szolgáltatás igénybevételét megelőzően kérheti, 

utána már a Pályázati projekt dokumentációinak kötelező megőrzési idejéig (2026. október 

31.) nem. Az előirányzott adatkezelési időtartam előtti törlés kérése az adott szolgáltatás 

teljesítését a továbbiakban akadályozhatja, vagy lehetetlenné teheti. 
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 az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: kérheti az adatkezelés korlátozását, 

amennyiben azok véleménye szerint pontatlanok, vagy ellenzi az adatok törlését valamely 

okból. 

 adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: kérheti az Ön által megadott, hozzájárulás 

alapján kezelt személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője 

jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségeken. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá, 

és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. 

  

Ha a problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél, vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat 

kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva. 

 

A Hatóság elérhetősége: 

 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: 06-1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

Web: www.naih.hu 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

