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Adatvédelmi tájékoztató 
Az V. Országos Tritikálé Nap  alkalmából  rendezett konferenciához  

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: adatvedelem@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Agrár- és Gazdaságtudományi Kara által szervezett 

V. TRITIKÁLÉ NAP című konferenciára való előzetes, kötelező regisztráció biztosítása 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) 

A Konferenciát az alábbi pályázat keretében szervezi a Szent István Egyetem Agrártudományi és 

Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban: Szervező Intézmény):  

A pályázat címe: SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens 

szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése (a továbbiakban: Pályázat) 

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
mailto:adatvedelem@szie.hu
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Pályázat azonosítója: EFOP 3.6.1-16-2016-00016 

A források felhasználását az arra jogosult szervek a pályázat fenntartási ideje alatt, 2025. december 31. 

napjáig ellenőrizhetik. 

 

3. Az előzetes regisztráció kapcsán végzett adatkezelés 

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

Viselt név 
A regisztráló személy 
azonosításához és a jelenléti ív 
elkészítéséhez szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

E-mail cím 
A regisztráló személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

Szekció neve 

Az egyes szekciókra jelentkező 
igény előzetes felméréséhez és így 
a megfelelő rendezéshez 
szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

 

A fentebb felsorolt adatokra azért van szükségünk, hogy az Ön regisztrációja által köztünk létrejövő 

szerződésből eredő kötelezettségeinket teljesíthessük. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre jogalapot az Ön regisztrációjával köztünk létesülő szerződés ad. 

4. A helyszíni regisztrációra is szolgáló jelenléti ív kapcsán végzett 

adatkezelés 

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

Viselt név 
A regisztráló személy 
azonosításához és a jelenléti ív 
elkészítéséhez szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

E-mail cím 
A regisztráló személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

Telefonszám 
A regisztráló személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 
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Aláírás 
A regisztráló személy 
azonosításához és a jelenléti ív 
elkészítéséhez szükséges 

Szerződésben rögzített 
kötelezettség teljesítése 

 

A jelenléti íven szerepel egy „Lakcím” rovat is, ezt nem szükséges kitölteni. 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre jogalapot az Ön regisztrációjával köztünk létesülő szerződés ad. 

5. Az adatkezelés időtartama 
Az Ön által megadott valamennyi adatot a pályázat fenntartási idejének végéig, 2025. december 31. 

napjáig őrizzük. Ezen időtartam alatt a konferencia és a pályázat teljes dokumentációját vizsgálhatják 

az arra jogosult szervek. 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

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

lebonyolításáért felelős Agrár- és Gazdaságtudományi Kar arra kijelölt munkatársai kezelik. 

Ellenőrzési jogkörükön belül különböző szervek – többek között az Állami Számvevőszék, a Magyar 

Nemzeti Bank, valamint a forrást biztosító Európai Unió ellenőrző szervezetei is – hozzáférhetnek az 

Ön adataihoz. 

Harmadik fél felé nem továbbítunk adatot. 

6.2. Adatbiztonsági intézkedések  
Az Egyetem az előzetes, e-mailes regisztráció során megadott adatokat elektronikusan, a helyszínen 

kitöltendő jelenléti íveken pedig papír alapon gyűjti és tárolja. A papír alapú dokumentumokat a 

rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős Agrár- és Gazdaságtudományi Karán a 

rendezvény ügyviteli feladatait ellátó szervezeti egység irodáiban, elzárva tárolják. Az elektronikus 

állományokat a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős Agrár- és Gazdaságtudományi Kar 

központjában található szerveren őrizzük a megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. 

7. 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. 

7.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől arról, 

hogy  

 mely személyes adatokat,  
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 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. 

7.2. Helyesbítéshez való jog 
Amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás történt, a rendezvény kapcsolattartóját, 

Csengeri Erzsébetet kérheti kijavításukra, módosításukra a csengeri.erzsebet@gk.szie.hu e-mail címen. 

A beérkezett kéréseknek a tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. 

Ha bármilyen módosítást szeretne kérni, azt mindenképpen a tárolási időn belül tegye, különben csak 

az adatok megsemmisítéséről tudjuk tájékoztatni. 

7.3. Törléshez való jog 
Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy töröljük a jelentkezés során megadott személyes 

adatokat. A kérésnek igyekszünk haladéktalanul eleget tenni.  

Amennyiben élni szeretne ezzel a jogával, azt csak a rendezvény kezdete előtt, a részvételről való 

lemondással együtt teheti meg. 

8.  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 a 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 7. 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 

mailto:csengeri.erzsebet@gk.szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
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Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


