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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZIE Hallgatói Önkormányzat által szervezett Gólyatáborhoz 

1. Adatkezelő 
 

Teljes név: Szent István Egyetem  

 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Adatkezelő képviselője: Balogh Barbara 

Pozíció: elnök 

E-mail címe: szie-ehok@hok.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 

neve: 
Gyarmati Gábor 

E-mail címe: adatvedelem@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Gólyatáborra jelentkezésed során megadott személyes adataid (pl. név, elérhetőség…stb.) 

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) 

 Gödöllő Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) 

önkormányzati rendelete (18. § (3) bekezdés) 

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 

3. A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
  

mailto:szie-ehok@hok.szie.hu
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személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

családi- és utónév az azonosításhoz, a szálláshely 
biztosításához, és az adózási 
kötelezettség teljesítéshez 
szükséges 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

születési hely, idő az azonosításhoz, a szálláshely 
biztosításához, és az adózási 
kötelezettség teljesítéshez 
szükséges 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

lakcím az azonosításhoz, a szálláshely 
biztosításához, és az adózási 
kötelezettség teljesítéshez 
szükséges 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

személyazonosító 
igazolvány száma 

az azonosításhoz, a szálláshely 
biztosításához, és az adózási 
kötelezettség teljesítéshez 
szükséges 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

diákigazolvány száma a szervezésben segítő hallgató 
nem köteles idegenforgalmi 
adót fizetni, ezzel tudjuk 
igazolni, hogy a SZIE-re jár 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

képzési adatok (szak) ez alapján fogunk beosztani a 
megfelelő csoportba 

szerződésben foglaltak teljesítése 

email  emailben fogjuk elküldeni az 
összes tudnivalót a 
Gólyatáborral kapcsolatban, 
ehhez szükségünk van az 
elektronikus levelezési címedre 

szerződésben foglaltak teljesítése 

telefonszám szeretnénk elérni, ha akár a 
Gólyatábor előtt, akár a tábor 
ideje alatt valami azonnali 
információra lenne szükségünk, 
vagy szeretnénk tájékoztatni 
valami lényeges dologról 

szerződésben foglaltak teljesítése 

vész esetén értesítendő ha bármi gond lenne, 
megadhatod, kinek szóljunk 
először, ki tud a legtöbbet 
segíteni Neked a bajban 

önkéntes hozzájárulás 

krónikus betegség, 
gyógyszerérzékenység 

a biztonságod érdekében jó, ha 
tudjuk, mire kell odafigyelnünk, 
miről kell esetleg baj esetén a 
kiérkező orvosi segítséget 
tájékoztatnunk 

önkéntes hozzájárulás 

ételintolerancia a megfelelő étkezést 
szeretnénk biztosítani, 
tekintettel az allergiákra, 
érzékenységekre 

önkéntes hozzájárulás 
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pólóméret azért kérjük, hogy az emlékpóló 
tökéletesen passzoljon rád 

önkéntes hozzájárulás 

fénykép az YMÉK-re jelentkező 
hallgatóktól kérjük, hogy a 
Gólyatábori pass-okat 
elkészíthessük számukra 

önkéntes hozzájárulás 

 

Ahol az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, ott szabadon dönthetsz arról, hogy a 

jelentkezés során ezeket az adatokat szeretnéd- e megadni. Ezt a hozzájárulást bármikor 

visszavonhatod. Azért kérünk arra, hogy ezeket az adatokat is megadd nekünk, mert úgy 

tapasztaltuk, így tudjuk a legtökéletesebb garantálni a biztonságodat, és a jól szervezettséget a 

Gólyatábor idejére.  

Mivel még nem vagy a SZIE beiratkozott hallgatója, a kollégiumban a szállásod fizető 

vendéglátásnak minősül, ezért az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartása érdekében 

kezelnünk kell a személyes adataidat. Ezeket az adatokat a Gólyatáborban való részvételhez 

mindenképpen meg kell adnod, ennek hiányában nem tudjuk elfogadni a risztrációdat. 

A vészhelyzet esetén értesítendő személynek szükséges lesz kitöltenie egy nyilatkozatot, 

amelyben beleegyezik az adatai kezelésébe. 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja az 1.1. pontban megjelöltek szerint egyrészt az önkéntes 

hozzájárulásod, másrészt pedig jogszabályi kötelezettség és a szerződés teljesítése. A részvételi 

szándék jelzésének (azaz a rendezvényre történő jelentkezésnek) feltétele, hogy megadd a 

kötelező adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, személyazonosító igazolvány száma). 

Hogy könnyen el tudd határolni a kettőt: a ruhaméret megadása önkéntes hozzájáruláson alapul, 

nem feltétele az érvényes regisztrációnak, ebben az esetben viszont a szervező nem tudja 

garantálni a megfelelő méretű pólók biztosítását.  

A kollégiumi szállás biztosításánál a kollégiumnak tárolnia kell a Gödöllő Önkormányzat 

rendelete szerinti adatokat a Vendégnyilvántartásban, hogy idegenforgalmi adót tudjanak 

fizetni azok után, akik nem SZIE hallgatóként veszik igénybe a kollégiumot. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A személyes adataidra csak a Gólyatábor lebonyolításához van szükségünk, a tábort követően 

minden személyes adatot törölni fogunk, amit önkéntesen adtál meg. Ennek határideje 2019. 

szeptember 5. Az önkéntesen megadott adatok kezelésénél visszavonhatod a hozzájárulásodat, 

ekkor az adataidat a tőlünk telhető legrövidebb idő alatt töröljük.  

A személyes adatok törlése nem érinti a statisztikai célú, személyes adatot nem tartalmazó 

adatgyűjtést, pl. a kollégiumi szállást igénybe vevők számát, ezeket név nélkül továbbra is 

tárolni fogjuk. 
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4. A vész esetén értesítendő személy nyilatkozatához kapcsolódó 

adatkezelés 
 

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

családi- és utónév Az értesítendő személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

önkéntes hozzájárulás 

születési hely, idő Az értesítendő személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

önkéntes hozzájárulás 

lakcím Az értesítendő személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

önkéntes hozzájárulás 

telefonszám Vész eseténi értesítéshez van 
rá szükségünk 

önkéntes hozzájárulás 

aláírás A nyilatkozat hitelesítéséhez 
van rá szükségünk 

jogszabályi kötelezettség 

tanú neve A nyilatkozat hitelesítéséhez 
van rá szükségünk 

jogszabályi kötelezettség 

tanú lakcíme A nyilatkozat hitelesítéséhez 
van rá szükségünk 

jogszabályi kötelezettség 

tanú aláírása A nyilatkozat hitelesítéséhez 
van rá szükségünk 

jogszabályi kötelezettség 

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
A vész esetén értesítendő személy nem lép velünk közvetlenül kapcsolatba, és nem is vesz részt 

a gólyatáborban, így kizárólag a saját, önkéntes hozzájárulása alapján kezelhetjük és tárolhatjuk 

az adatait. Ezt a hozzájárulását legkönnyebben egy úgynevezett teljes bizonyító erejű 

magánokirat formájában teheti meg. Ez az okirat általában teljes egészében saját kézzel írott, 

vagy lehet számítógépen megírt, kinyomtatott, és a nyilatkozattevő mellett kettő tanú által 

aláírott is. A kettő változat közül bármelyiket elfogadjuk. Vannak még további fajtái is, de ezek 

mind bonyolultabb úton jönnek létre. 

Az okirat formai követelményeit a Pp. rögzíti. 

4.3. Az adatkezelés időtartama 
Ezekre a személyes adatokra szintén csak a Gólyatábor lebonyolításához van szükségünk, a 

tábort követően minden személyes adatot törölni fogunk, amit önkéntesen adtak meg. Ennek 

határideje 2019. szeptember 5. Az önkéntesen megadott adatok kezelésénél a nyilatkozó 

visszavonhatja a hozzájárulását, ekkor az adatait a tőlünk telhető legrövidebb idő alatt 

töröljük. 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
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5.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

A jelentkezéskor megadott személyes adatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a 

továbbiakban: EHÖK) rendezvényszervezéssel megbízott tagjai kezelik, kizárólag a 

rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során.  

A kollégiumi szálláshoz megadott adataidat a kollégium erre kijelölt munkatársai kezelik, és 

hatósági ellenőrzés esetén betekintést biztosítanak az erre feljogosított hatóság, hivatal 

munkatársának, ahogy azt a jogszabályok előírják.  

Ahogy látod, csak a legszükségesebb esetben adjuk át a személyes adataidat, azokat kizárólag 

a Gólyatábor megszervezéséhez használjuk fel.  

 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az EHÖK a megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti és az Egyetem 

által üzemeltett szervereken tárolja, majd a rendezvényt követően megsemmisíti, és a 

megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel.  

Nem töröljük azokat az adatokat, amelyekkel egy pénzügyi ellenőrzés során el kell számolnunk, 

pl. amelyeket a részvételi díjról kiállított számla tartalmaz. Ezeket a jogszabályban előírt 

határidőig őrizzük meg (5+3 év). 

Az EHÖK az adatok tárolásához nem vesz igénybe harmadik felet, a jelentkezés az Egyetem 

által üzemeltetett LimeSurvey rendszeren keresztül történik. A jelentkezési felületen megadott 

adatokat az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a megfelelő adatbiztonsági 

intézkedések betartásával.  

Az EHÖK megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.   

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

Az Infotv. alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

 

6.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhetsz az EHÖK-től 

arról, hogy  
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 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeljük.  

Az EHÖK 30 napon belül azon az elérhetőségen fog tájékoztatni, amit a kérelemben 

megjelölsz. Egyszerűbbé teszed a folyamatot, ha megírod azt is, mikor és melyik kar 

Gólyatáborában vettél részt. 

 

6.2. Helyesbítéshez való jog 
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy a megadott személyes adataidat 

módosítsuk. Írd meg például, ha megváltozott az e-mail címed vagy a neved, telefonszámod. 

Ehhez is jó, ha megírod, melyik kar Gólyatáborára jelentkeztél. A módosítást a lehetőséghez 

képest azonnal elvégezzük. 

 

6.3. Törléshez való jog  
 

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

hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat (tudod, pl. pólóméret, betegségek… stb.). A 

kérésednek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni.  

7. 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 

előző pontjában megjelölt jogaid gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:dpo@szie.hu
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Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


