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Adatvédelmi tájékoztató 
A 2019. évi SZIE Regatta rendezvényhez és a hozzá kapcsolódó nyereményjátékhoz  

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc 

Beosztásuk: 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 neve: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) által szervezett Regatta és a hozzá kapcsolódó 

nyereményjáték adatkezelése 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: általános adatvédelmi rendelet) 

 

3. A jelentkezés 

  

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


 Adatvédelmi tájékoztató 2019. április 12. 

2 
 

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

Viselt név 
A rendezvényen részt vevő 
személy azonosításához szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail cím 
A rendezvényen részt vevő 
személlyel való kapcsolattartáshoz 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Telefonszám 
A rendezvényen részt vevő 
személlyel való kapcsolattartáshoz 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre jogalapot az Ön önkéntes hozzájárulása ad. Ezt a hozzájárulását a rendezvény kezdete 

előtt bármikor visszavonhatja, de ez a jelentkezés visszavonásával együtt jár. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
Az Ön által megadott valamennyi adatot a regisztráció kezdetétől, 2019. április 15. napjától legkésőbb 

2019. július 15-éig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. 

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés 
A regisztráció során megadott adatokat az Egyetem megbízásából a rendezvény szervezéséért és 

lebonyolításáért felelős Médiaközpont arra kijelölt munkatársai kezelik a feladatellátásuk keretében, 

az ahhoz szükséges mértékben. 

Ezeket az adatokat használjuk fel a nyereményjáték sorsolása során is, így nem szükséges őket újra 

megadni. 

Az Egyetem az Ön által megadott adatokat nem továbbítja harmadik félnek. 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések  
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat Excel táblázatban gyűjti, majd legkésőbb 2019. 

július 15-ig megsemmisíti, és megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az elektronikus 

állományokat az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a megfelelő adatbiztonsági 

intézkedések betartásával. 

4. A nyereményjáték 
 

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

Viselt név 
A nyereményjátékban részt vevő 
személy azonosításához szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 
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E-mail cím 
A nyereményjátékban részt vevő 
személlyel való kapcsolattartáshoz 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Telefonszám 
A nyereményjátékban részt vevő 
személlyel való kapcsolattartáshoz 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre jogalapot az Ön önkéntes hozzájárulása ad. Ezt a hozzájárulását a nyereményjáték 

kezdete előtt bármikor visszavonhatja, de ez a nyereményjátékból való kizárással együtt jár. 

4.3. Az adatkezelés időtartama 
Az Ön által megadott valamennyi adatot a Regattára való regisztráció kezdetétől, 2019. április 15. 

napjától legkésőbb 2019. július 15-éig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. 

4.4. Az adatokhoz való hozzáférés 
A regisztráció során megadott adatokat az Egyetem megbízásából a rendezvény szervezéséért és 

lebonyolításáért felelős Médiaközpont arra kijelölt munkatársai kezelik a feladatellátásuk keretében, 

az ahhoz szükséges mértékben. 

Az Egyetem az Ön által korábban megadott adatokat nem továbbítja harmadik félnek. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1. 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.  

Amennyiben érdeklődni szeretne a fentebb felsoroltak iránt, azt mindenképpen az adattárolási időn 

belül tegye, különben csak az adatok megsemmisítéséről tudjuk tájékoztatni. 
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5.2. Helyesbítéshez való jog 
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése során megadott adataiban változás történt, azok kijavítását 

illetve módosítását kérheti az adatvedelem@szie.hu e-mail címen. A beérkezett kéréseknek a tőlünk 

telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. 

Ha bármilyen módosítást szeretne kérni, azt mindenképpen az adattárolási időn belül tegye, különben 

csak az adatok megsemmisítéséről tudjuk tájékoztatni. 

5.3. Törléshez való jog 
Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy töröljük az Ön által megadott személyes adatokat. 

A kérésnek igyekszünk haladéktalanul eleget tenni. 

6.  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 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. 

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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