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Adatkezelési tájékoztató 
Állásbörze jelenléti ív  

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc 

Pozíció: rektor és kancellár 

E-mail címe: adatvedelem@szie.hu 

Telefonszáma: 28 / 522 000 

Honlapja: www.szie.hu 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Szent István Egyetemen évente megrendezett Állásbörze rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) 

a látogatók által a jelenléti íven megadott személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok 

vonatkoznak: 

 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 

(általános adatvédelmi rendelet) 

Az Állásbörzét a Szent István Egyetem Médiaközpontja, illetve Tehetséggondozási és Karrier Irodája 

továbbiakban: Szervező Intézmény): szervezi. 
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3. A jelenléti ívhez kapcsolódó adatkezelés 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

SZIE HALLGATÓ-e Statisztikai célra Önkéntes hozzájárulás 

SZIE Hallgató esetén KAR Statisztikai célra Önkéntes hozzájárulás 

Lakóhely (Települé neve)s Statisztikai célra Önkéntes hozzájárulás 

E-mail cím* Hírlevél feliratkozáshoz Önkéntes hozzájárulás 

Aláírás 
A beleegyező nyilatkozatok 
hitelességének megállapításához 
van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

A megadott adatok a rendezvény látógatói körében, statisztikai célból kerülnek gyűjtésre, a 

rendezvény ismertségének, vonzeröjének növelésének, a rendezvény továbbfejlesztése, a 

szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében. 

Nem szükséges megadni a fentebb felsorolt adatok mindegyikét, de ezek megadásával nagyban 

megkönnyíti a munkánkat. 

Az adatok megadása önkéntes, nem előfeltétele a rendezvény látogatásának. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A fent felsorolt adatokat a látogatók önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. A z adatok megadása 

nem kötelező, a hozzájárulás bármikor visszavonható. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A papír alapú jelenlét íveket a megadott statisztikai adatok feldolgozása, illetve a jelenléti íven 

egyértelműen jelzett hírlevélre történő feliratkozási szándék érvényre juttatása után, legkésőbb a 

rendezvényt követő 2 hónappal megsemmisítjük. 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

Az általad megadott személyes adatokat az Egyetemen 

 az Szervező Intézmény által a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vevő 

munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben kezelik 
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4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem a jelenléti íven megadott adatokat papír alapon gyűjti, majd a feldolgozás során azokat 

elektronikus formában tárolja. A hírlevél feliratkozáshoz megadott e-mail címet a Tehetséggondozási 

és Karrier Iroda munkatársai rögzítik az Egyetem saját szerverein működő hírlevél küldő rendszerébe.  

Az Egyetem a jelenléti íveket a megsemmisítéséig a Szervező Intézmények irodájában, elzárva őrzi, és 

a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az elektronikus állományok végleges törléséről szintén 

jegyzőkönyv készül. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataidat védjük többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 
 

A GDPR alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhetsz az Egyetemtől arról, 

hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kéréseknek 30 napon belül eleget teszünk.  

5.2. Helyesbítéshez való jog 
A Rendezvény ideje alatt a helyszínen, a Regisztrációs pultnál, azt követően az első pontban megadott 

e-mail címen van lehetőség jelezni, ha tévesen kerültek rögzítésre adatok. 

A helyesbítési kéréseknek a helyszínen azonnal, az e-mailben érkező megkereséseknek 30 napon belül 

eleget teszünk.  

  



 Adatvédelmi tájékoztató 2019. március 28. 
 

4 
 

5.3. Törléshez való jog 
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy töröljük a jelentkezés során önkéntes 

hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni.  

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Ha úgy érzi, hogy valami rendellenességet tapasztalt az adatkezeléssel, kérjünk, hogy elsőként jelezze 

az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének a problémát, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és 

kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu 

emailcímre, és igyekszünk haladéktalanul megoldást találni.  

Ha mégsem sikerült, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, a lakóhelye szerinti bíróságnál, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak 

gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a 

panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már 

megkereste az Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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