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2. Jogszabályi háttér 

 
A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia (továbbiakban: OTDK) Szent István Egyetem (a 

továbbiakban: Egyetem) által rendezett Társadalomtudományi Szekciójához (a továbbiakban: 

Rendezvény) kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján 

járunk 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) 

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 

 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: 

pénzforgalmi rendelet) 

 A gödöllői helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

helyi adó rendelet) 

A rendezvény a 9451-2/2018/FEKUTSTRAT iktatószámú okiratban rögzített céltámogatással valósul 

meg. A támogatás felhasználását a támogatást nyújtó Emberi Erőforrások Minisztériuma a beszámolót 

követően öt évig teljes körűen jogosult ellenőrizni. 

3. A rendezvény csoportos jelentkezéséhez kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
 

személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

A csoport kapcsolattartójának viselt 
neve 

A kapcsolattartó azonosításához 
és kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A csoport kapcsolattartójának 
telefonszáma 

Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A csoport kapcsolattartójának e-
mail címe 

Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 
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A csoport tagjainak étkezési 
preferenciáira vonatkozó adatai 

A résztvevők preferenciájának 
legjobban megfelelő étkezés 
biztosításához van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Bár az adatokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, kérjük, hogy a megfelelő 

azonosíthatóság, a zavartalan kapcsolattartás, és a csoport tagjainak egészsége érdekében minden 

adatot adjon meg. 

A Rendezvény során tömeges és egyéni, azonosításra alkalmas fénykép- és videofelvételek egyaránt 

készülnek majd a résztvevőkről. Ezeket illetően kérjük, hogy a csoport tagjaival külön töltesse ki a 

regisztrációs felületen elérhető hozzájáruló nyilatkozatokat. Aki nem járul külön hozzá, arról nem fog 

egyéni felvétel készülni, valamint lehetőség szerint a tömegesekből is kihagyják majd őket. A kitöltött 

nyilatkozatokat szkennelés után küldjék el e-mailben a tarstudotdk2019@gtk.szie.hu címre, legkésőbb 

a rendezvény kezdete előtt egy héttel. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezés során megadott adatokat a rendezvényről készült beszámoló benyújtása után öt évig 

kezeljük, utána végleges törlésre kerülnek. 

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A jelentkezés során megadott adatokat az Egyetem a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért 

felelős munkatársai a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben 

kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, az on-line jelentkezési felület útján. 

Az elektronikus formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, amiről 

jegyzőkönyvet készítenek.  

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

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
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4. A rendezvény egyéni jelentkezésével kapcsolatos adatkezelés 

4.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
 

személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

A viselt neved 
Az azonosításodhoz és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Telefonszámod 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail címed 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az étkezési preferenciádra 
vonatkozó adat 

A preferenciádnak legjobban 
megfelelő étkezés biztosításához 
van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

A nevedre alapjában véve azért van szükségünk, hogy tudjuk, ki vagy, hogyan szólítsunk a 

kommunikációnk során. Az elérhetőségeid közül megadhatod bármelyiket, vagy akár semelyiket is, 

mert a Te hozzájárulásod alapján kezeljük – de kérünk, hogy a biztonság kedvéért add meg mindkettőt, 

hogy minden helyzetben elérhessünk. 

Az étkezési preferenciára vonatkozó adatokra azért van szükségünk, hogy a Neked legmegfelelőbb 

ételeket biztosíthassuk Számodra. 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adataidat az önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük. Ez azt jelenti, hogy Te döntöd el, hogy mit 

adsz meg – de a fent említettek érdekében kérjük, hogy pontosan adj meg mindent. 

A rendezvény során folyamatosan készülnek majd kép- és hangfelvételek, mind a tömegről, mind 

egyéni személyekről, azonosítható módon. Egy külön – a rendezvény honlapján, a regisztráció menü 

alatt megtalálható – nyilatkozat kitöltésével ehhez hozzájárulhatsz, illetve megtagadhatod a 

hozzájárulást. Utóbbi esetben egyéni felvétel egyáltalán nem készül majd rólad, az Egyetem 

munkatársai pedig minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy csoportfelvételre se kerülj fel.  

Kérünk, hogy töltsd ki a nyilatkozatot, és küldd vissza szkennelés után e-mailben a 

tarstudotdk2019@gtk.szie.hu címre, legkésőbb a rendezvény kezdete előtt egy héttel. 

4.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezés során megadott adatokat a rendezvényről készült beszámoló benyújtása után öt évig 

kezeljük, utána végleges törlésre kerülnek. 

4.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
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A jelentkezés során megadott adatokat az Egyetem a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért 

felelős munkatársai a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben 

kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

4.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, az on-line jelentkezési felület útján. 

Az elektronikus formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, amiről 

jegyzőkönyvet készítenek.  

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

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

5. Az előadó, zsűriző, külön meghívóval érkező résztvevők 

regisztrációjával kapcsolatos adatkezelés 
 

5.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Az Ön viselt neve 
Az Ön azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön telefonszáma 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail címe 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az étkezési preferenciájára 
vonatkozó adat 

Az Ön preferenciájának 
legjobban megfelelő étkezés 
biztosításához van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A várhatóan itt töltött éjszakák 
száma 

A szállás biztosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A preferált kulturális programra 
vonatkozó adat 

Az egyes programok megfelelő 
szervezéséhez és méretezéséhez 
van rá szükségünk  

Önkéntes hozzájárulás 

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Bár az adatokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, kérjük, hogy a megfelelő 

azonosíthatóság, a zavartalan kapcsolattartás, és az Önnek leginkább megfelelő szolgáltatások 

biztosítása érdekében minden adatot adjon meg. 
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A Rendezvény során tömeges és egyéni, azonosításra alkalmas fénykép- és videofelvételek egyaránt 

készülnek majd a résztvevőkről. Ezeket illetően kérjük, hogy töltse ki a regisztrációs felületen elérhető 

hozzájáruló nyilatkozatokat. A hozzájárulás teljes mértékben önkéntes. Aki nem járul külön hozzá, arról 

nem fog egyéni felvétel készülni, valamint lehetőség szerint a tömegesekből is kihagyják majd őket. 

Kérjük, hogy kitöltött nyilatkozatot szkennelés után küldje el e-mailben a tarstudotdk2019@gtk.szie.hu 

címre, legkésőbb a rendezvény kezdete előtt egy héttel. 

5.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezés során megadott adatokat a rendezvényről készült beszámoló benyújtása után öt évig 

kezeljük, utána végleges törlésre kerülnek. 

5.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A jelentkezés során megadott adatokat az Egyetem a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért 

felelős munkatársai a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben 

kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

5.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, az on-line jelentkezési felület útján. 

Az elektronikus formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, amiről 

jegyzőkönyvet készítenek.  

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

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

6. Az előadók szervezett utaztatásával kapcsolatos adatkezelés 
 

6.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

A viselt neved 
Az azonosításodhoz és az 
utaslista elkészítéséhez van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja 
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Az adataidat az önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük. Ez azt jelenti, hogy Te döntöd el, hogy 

igénybe veszed-e az utaztatást, illetve, hogy a pontos nevedet adod-e meg, de a helyszínen a sofőr 

ellenőrizni fogja a felszálló utasokat, így a saját érdekedben is kérünk, hogy pontosan, a 

személyazonosításra alkalmas okmányaidon szereplő nevedet add meg. 

Felszálláskor a sofőr ellenőrizni fogja valamelyik arcképes okmányodat – személyi igazolvány, 

diákigazolvány, jogosítvány. Erről természetesen nem készül semmilyen felvétel vagy másolat. 

6.3. Az adatkezelés időtartama 
 

Az igénybejelentés során megadott adatokat a rendezvényről készült beszámoló benyújtása után öt 

évig kezeljük, utána végleges törlésre és megsemmisítésre kerülnek. 

6.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

Az utaztatási igény jelzése során megadott adatokat az Egyetem a Rendezvény szervezéséért és 

lebonyolításáért felelős munkatársai a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához 

szükséges mértékben kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

A megadott nevekből városonként utaslista készül, amelyeket az adott útvonalra beosztott sofőrök 

megkapnak majd. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

6.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, az on-line jelentkezési felület útján. 

Az elektronikus formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

A papír alapú utaslistákat a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezeti egység 

irodahelyiségeiben fogják elzárva tárolni. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, illetve a 

papír alapú iratokat megsemmisítik, amiről jegyzőkönyvet készítenek.  

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

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

7. A díjazott dolgozatszerzők pénzjutalmával kapcsolatos adatkezelés 
 

7.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Díjazott neve 
A díjazott személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 
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Díjazott édesanyjának neve 
A díjazott személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Díjazott születési helye és ideje 
A díjazott személy 
azonosításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Belföldi pénzforgalmi számla száma 
A kifizetés teljesítéséhez van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

A pénzforgalmi számla 
tulajdonosának neve 

A kifizetés teljesítéséhez van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A fent felsorolt adatok mindegyikének kezelését jogszabályok írják elő számunkra. A díjazott azonosító 

adatait a nem ÁFA-köteles bizonylatok adattartalmát előíró SZJA-törvény alapján kezeljük. A 

pénzforgalmi számla adatainak kezelésére az átutalásokra vonatkozó szabályokat tartalmazó 

pénzforgalmi rendelet kötelezi az Egyetemet. 

7.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A díjak kifizetéséről készült bizonylatokat a rendezvényről készült beszámoló benyújtása után tíz évig 

kezeljük, utána végleges törlésre kerülnek. 

7.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A díjak kifizetése kapcsán megadott adatokat az Egyetem  

 a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős munkatársai, és 

 az Egyetem pénzügyeiért felelős szervezeti egység munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

 

7.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, az on-line jelentkezési felület útján. 

Az elektronikus formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, amiről 

jegyzőkönyvet készítenek.  
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Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

8. A hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés 
 

8.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
 

személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Résztvevő neve 
A résztvevő azonosításához van 
rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Résztvevő aláírása 
A beleegyező nyilatkozatok 
hitelességének megállapításához 
van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

8.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A hozzájáruló nyilatkozatokon megadott adatokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. 

Ebből következően Ön dönti el, hogy pontosan hogyan tölti ki a nyilatkozatot, de kérjük, hogy a 

valóságnak megfelelő adatokkal, teljesen töltsék ki őket, különben előfordulhat, hogy a szándékaikkal 

ellentétben készül, vagy pont nem készül Önökről felvétel. 

Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatokat küldjék vissza szkennelés után e-mailben a 

tarstudotdk2019@gtk.szie.hu címre, legkésőbb a rendezvény kezdete előtt egy héttel. 

8.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A nyilatkozatokon megadott adatokat egészen addig kezeljük, amíg a kérdéses felvételek elérhetőek a 

rendezvény portálján. 

8.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A nyilatkozatokon szereplő adatokat az Egyetem a Rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért 

felelős munkatársai a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben 

kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

Bizonyos felvételek felkerülnek majd a rendezvény hivatalos blogjára, amely a 

http://www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu/blog linken érhető el. 

Bizonyos felvételek felkerülnek majd a rendezvény hivatalos Facebook-oldalára, amely a 

https://www.facebook.com/tarstudotdk2019/ linken érhető el. 

mailto:tarstudotdk2019@gtk.szie.hu
http://www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu/blog
https://www.facebook.com/tarstudotdk2019/
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8.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem a megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti, e-mail útján. Az elektronikus 

formában tárolt adatokat az Egyetem a saját szerverein tárolja. 

Az őrzési idő leteltével az Egyetem arra kijelölt munkatársai az adatokat véglegesen törlik, amiről 

jegyzőkönyvet készítenek. 

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

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

A hivatalos blogra feltöltött fénykép- és videófelvételeket szintén az Egyetem szerverein tároljuk majd. 

A Facebookra feltöltött anyagok védelméért és biztonságáért a Facebook felelős, akiknek az 

adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken érheti el: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

9. A kollégiumi bejelentőlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

9.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
 

személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Az Ön viselt neve és esetlegesen a 
leánykori neve 

Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön édesanyjának neve 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön születésének helye és ideje 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön személyazonosításra 
alkalmas igazolványának sorszáma 

Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön állampolgársága 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön állandó lakóhelyének címe 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön személygépkocsijának 
rendszáma 

Parkolóhely biztosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A várhatóan itt töltött éjszakák 
száma 

A szállás biztosításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Az Ön aláírása 
A kitöltés hitelességének 
megállapításához van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

9.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A felsorolt adatok kezelésére az Ön önkéntes hozzájárulása ad az Egyetem és a GAK Közhasznú Kft. 

számára jogalapot. Hozzájárulását a beköltözést megelőzően tetszése szerint bármikor visszavonhatja, 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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viszont ez a kollégiumi elhelyezésről való lemondással jár együtt. A beköltözést követően, mivel a 

vendégek elhelyezése pályázati forrásból történik, kötelesek leszünk megőrizni minden adatot egy 

esetleges ellenőrzés esetére. 

9.3. Az adatkezelés időtartama 
 

Az Ön által megadott adatokat a GAK Közhasznú Kft. irattárában tárolják öt éven keresztül. 

9.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A bejelentőlapokon megadott személyes adatokat 

 az Egyetem a Kollégiumok igazgatásáért és adminisztrációjáért felelős munkatársai, valamint 

 a kollégiumokban szállodai szolgáltatást nyújtó GAK Közhasznú Kft. az adott kollégiumi épület 

üzemeltetéséért felelős munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

9.5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

A GAK Közhasznú Kft. a megadott személyes adatokat papír alapon gyűjti. A bejelentőlapokat a 

feldolgozásukig a GAK Közhasznú Kft. irodáiban tárolják elzárva, feldolgozásukat követően pedig az 

őrzési idő lejártáig a GAK Közhasznú Kft. központi irattárába kerülnek. 

Az őrzési idő leteltét követően az iratok megsemmisítésre kerülnek, amiről jegyzőkönyv készül. 

A GAK Közhasznú Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataikat védjük 

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

10. Az Idegenforgalmi Adó-mentességi nyilatkozattal kapcsolatos 

adatkezelés 
 

10.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen céllal? 
személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Az Ön viselt neve 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Az Ön születésének helye és ideje 
Az Ön azonosításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Az Ön által itt töltött időszak 
Az adóalap kiszámításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

Az Ön esetleges adómentességének 
jogalapja 

Az adómentesség megítéléséhez 
van rá szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 
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Az Ön aláírása 
A kitöltés hitelességének 
megállapításához van rá 
szükségünk 

Jogszabályi 
kötelezettség 

 

10.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az Ön által megadott adatok kezelésére a helyi adó rendelet ad az Egyetem és a GAK Közhasznú Kft. 

számára jogalapot. 

10.3. Az adatkezelés időtartama 
 

Az Ön által megadott adatokat a GAK Közhasznú Kft. irattárában tárolják öt éven keresztül. 

10.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A nyilatkozatokon megadott személyes adatokat 

 az Egyetem a Kollégiumok igazgatásáért és adminisztrációjáért felelős munkatársai, valamint 

 a kollégiumokban szállodai szolgáltatást nyújtó GAK Közhasznú Kft. az adott kollégiumi épület 

üzemeltetéséért felelős munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelik. 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott céltámogatással valósul meg, ezért 

az EMMI az ellenőrzési jogkörének gyakorlása közben hozzáférhet a kezelt személyes adatokhoz. 

Bármely más harmadik fél részére kizárólag statisztikai adatot szolgáltatunk. 

10.5. Adatvédelmi intézkedések 
 

A GAK Közhasznú Kft. a megadott személyes adatokat papír alapon gyűjti. A nyilatkozatokat a 

feldolgozásukig a GAK Közhasznú Kft. irodáiban tárolják elzárva, feldolgozásukat követően pedig az 

őrzési idő lejártáig a GAK Közhasznú Kft. központi irattárába kerülnek. 

Az őrzési idő leteltét követően az iratok megsemmisítésre kerülnek, amiről jegyzőkönyv készül. 

A GAK Közhasznú Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataikat védjük 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen 

11. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

Önt a GDPR alapján a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 
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11.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

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

hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

A jelentkezés során megadott adataival, a nyilatkozatokon megadott adataival, illetve az Önről készült 

felvételekkel kapcsolatban azok őrzési idejének leteltéig érdeklődhet. 

11.2. Helyesbítéshez való jog 
 

Amennyiben jelentkezés során véletlenül hibás adatot adott meg, és szeretné, hogy kijavítsuk, ezt e-

mailben jelezheti a tarstudotdk2019@gtk.szie.hu e-mail címen. A módosítást a lehetőségeinkhez 

képest azonnal elvégezzük. Az adatok őrzési idejének lejárta, tehát a törlésük után már nem lesz 

módunk kijavítani a tévedéseket. 

11.3. Törléshez való jog 
 

Az 1. pontban feltüntetett e-mail címen kérheti személyes adatainak törlését. Ez, mivel a rendezvény 

nem nyilvános, csak a rendezvény előtt, a jelentkezés visszavonásával egyidejűleg lehetséges.  

 

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Egyetem 

adatvédelmi tisztviselőjének. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és 

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

címre, és a tőlünk telhető leggyorsabban igyekszünk majd megoldást találni.  

Amennyiben nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, 

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

kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak 

közvetlen veszélyére való hivatkozással. 

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 jogai gyakorlásával 

kapcsolatban. 

mailto:tarstudotdk2019@gtk.szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:dpo@szie.hu


 Adatvédelmi tájékoztató 2019. március 13. 
 

15 
 

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 


