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Adatvédelmi tájékoztató 
A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont által rendezett „ Éjszakai nyelvvizsga” rendezvényhez  

köthető  adatkezeléshez  

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 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabály 

szerint 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) 

3. A feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1.  Milyen adatokat kezelünk, és milyen célból? 
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személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Viselt neved 
A kellően személyre szóló 
kommunikációhoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail címed 
A hírlevél elküldéséhez van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

A hírlevélre való feliratkozás az adatok megadásával együtt teljesen önkéntes, tehát azt adod meg 

közülük, amelyiket szeretnéd. Persze logikus, hogy ez életszerűen azt jelenti, hogy csak az e-mail 

címedet adod meg, a nevedet pedig nem, mert az előbbi nélkül nem tudunk Veled kapcsolatba lépni, 

és a hírlevelet sem tudjuk elküldeni. 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Adataid kezelésére a feliratkozó felületen megadott önkéntes hozzájárulásod ad nekünk jogalapot. Ezt 

a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, akár az adatvedelem@szie.hu címre küldött e-maillel, 

akár a kiküldött hírlevelekben található „Leiratkozás” funkció használatával. 

A hozzájárulásod bármelyik formában történő visszavonása után természetesen nem fogunk Neked 

több levelet küldeni, amíg esetlegesen nem iratkozol újra. 

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A feliratkozás során megadott adataidat a hozzájárulásod visszavonásáig, de legfeljebb a rendezvény 

utáni első munkanap végéig tároljuk. Az Éjszakai nyelvvizsgát a Kutatók Éjszakája programsorozat 

keretein belül, minden év szeptemberének utolsó péntekén – és, ha kicsit sokáig tart, szombatján – 

rendezzük meg. 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

Az Általad megadott adatokat az Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjának munkatársai a 

munkavégzésük keretein belül, a feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelik. 

Személyes adataidat az Egyetem nem adja át harmadik félnek. 
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4.2. 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. 

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 
 

Az általános adatvédelmi rendelet alapján a tárolt személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok 

illetnek meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken 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. Helyesbítéshez való jog 
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy módosítsuk akár a nevedet, akár az e-mail 

címedet. Kérésedben mindenképpen jelöld meg azt a listát vagy listákat, amelyekre feliratkoztál, illetve 

azt is, hogyha más címre szeretnéd módosítani, mint amiről küldöd a kérést. 
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A módosításokat a kérés beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük. 

5.3. Törléshez való jog  
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy töröljük a hírlevélfeliratkozással összefüggésben 

tárolt adataidat. Kérésedet legkésőbb a következő munkanapon teljesítjük, amiről e-mailben értesítést 

kapsz majd. A minél gyorsabb törlés elősegítése érdekében kérünk, leveledben jelöld meg azt a listát 

vagy listákat, amelyekre feliratkoztál. 

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 email-címre, és igyekszünk megoldást találni.  

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