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Adatvédelmi tájékoztató 
SZIE létesítményeiben, SZIE rendezvényen történő fénykép - és 

videofelvételekhez  kapcsolódó adatkezelésről  

 

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 

Adószáma: 15329767-2-13 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A SZIE rendezvényei, nyilvános és zárt eseményei során készült felvételek (képmások) 

bármilyen kezelése során az alábbi jogszabályok szerint 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

3. A fényképfelvételhez kapcsolódó adatkezelés 

3.1.  Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 

  

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
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3.2.  
 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Képfelvétel 
A rendezvény dokumentálása, 
reklám 

Önkéntes hozzájárulás 

Egyéni képfelvétel 
A rendezvény dokumentálása, 
reklám 

Önkéntes hozzájárulás 

Hangfelvétel 
A rendezvény dokumentálása, 
reklám 

Önkéntes hozzájárulás 

 

Az Egyetem által szervezett rendezvények során a megjelentekről egyéni és csoportos kép- 

illetve videofelvételek egyaránt készülhetnek, amelyek célja egyrészt a rendezvény 

dokumentálása, másrészt a felvételeket az Egyetem a későbbiek során marketing célú 

kiadványokban felhasználhatja. Munkatársaink mindenképpen hozzájárulásodat kérik majd, 

ha kifejezetten Rólad szeretnének egyéni felvételt készíteni. Csoportos felvételek esetén 

nyugodtan fordulj el vagy takard el az arcod, ha nem szeretnél látszani. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A felvételeket a Te önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük. A hozzájárulás nem kötelező, és 

a későbbiekben vissza is vonhatod azt. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A felvételeket egészen az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.  

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

A Rólad készített felvételeket az Egyetem  

 rendezvény szervezését és lebonyolítását végző munkatársaink, 

 a rendezvény szervezésében önkéntesként részt vevő hallgatóink, valamint  

 a Médiaközpont munkatársai kezelik. 

Amennyiben a felvételt marketing célú felhasználásra kiválasztjuk, akkor a képekhez a 

kiadványok, tájékoztatók elkészítése során a PR feladatok ellátó szervezeti egység 

munkatársai is hozzáférést kapnak. 

Az Egyetem az Rólad készült felvételeket harmadik személyeknek abban az esetben adja át, 

ha azokat marketing célú kiadványok vagy médiamegjelenések során felhasználjuk. Ekkor az 



 Adatvédelmi tájékoztató 2019. február 20. 
 

3 
 

erre a feladatra szerződött vállalkozás (nyomda, reklámcég stb.) számára adjuk át a 

felvételeket, amellyel minden esetben az általános adatvédelmi rendeletben foglalt 

követelményeknek megfelelő szerződést kötünk.  

A rendezvényeken, előadáson vagy a campuson készült tömegfelvételeket hatósági 

megkeresés esetén az eljáró hatóság részére is átadjuk.  

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem a képfelvételeket digitálisan rögzíti, és az Egyetem központjában található 

szervereken tárolja.  

Az Egyetem a felvételek tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. 

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, 

 törléshez való jog. 

 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken, a konkrét esemény megjelölésével 

írásban információt kérhetsz az Egyetemtől arról, hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

5.2. Törléshez való jog  
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Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy az Egyetem által a rendezvény 

folyamán készített, Téged is ábrázoló, vagy kifejezetten Rólad szóló képet töröljük, 

amennyiben nem használtuk fel reklám célra, illetve nem jelentettük meg az Egyetem 

internetes felületein. Ezekben az esetekben az Egyetem csak azon felvételek törléséért tud 

felelősséget vállalni, melyre ténylegesen ráhatással rendelkezik. Kérésedet a 

lehetőségeinkhez mérten azonnal teljesítjük, erről pedig a kérésben megadott címen, email-

címen értesítünk.  

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Ha úgy érzed, hogy gond volt az adatkezeléssel, kérünk, hogy elsőként jelezd az Egyetem 

adatvédelmi tisztviselőjének a problémát, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és kizárjuk, 

hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írj az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu 

emailcímre, és igyekszünk haladéktalanul megoldást találni.  

Ha mégsem sikerült, vagy nem vagy elégedett a megoldási javaslatainkkal, a lakóhelyed 

szerinti bíróságnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 

továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos jogaid gyakorlása vonatkozásában jogsérelem ért, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a 

Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkerested az Egyetemet a Tájékoztató 5. 

pontjában megjelölt jogaid 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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