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Adatvédelmi tájékoztató 
A Vetőmag szakmérnök-képzés kezdetének  negyvenedik évfordulója 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 

„Négy évtizedes a vetőmag szakmérnök képzés Szarvason” elnevezésű konferenciára (a továbbiakban: 

Konferencia) való helyszíni regisztráció kapcsán végzett 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) 

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
mailto:adatvedelem@szie.hu
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3. Az előzetes, e-mailben történő regisztráció kapcsán végzett 

adatkezelés 

3.1. A kezelt 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 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail cím 
A regisztráló személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
Az előzetes regisztrációra szolgáló, jelenléti szándékot igazoló e-maileket az Ön által megadott 

valamennyi adattal együtt a Konferencia napját követő egy héten belül töröljük, amiről jegyzőkönyv 

készül. 

4. A helyszíni regisztrációra is szolgáló jelenléti ív kapcsán végzett 

adatkezelés 

4.1. 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 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail cím 
A regisztráló személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Aláírás 
A regisztrációs ív hitelesítéséhez 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

 

A fentebb felsorolt adatok megadása teljes mértékben önkéntes. Mégis arra kérnénk Önöket, hogy 

pontos adataikkal végezzék el a helyszíni regisztrációt, mert a Konferencia résztvevői részére készül 

majd egy tudományos értekezéseket, tanulmányokat tartalmazó kiadvány, és a regisztrációs ív lesz az 

igényfelmérés alapja. 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik. 
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4.3. Az adatkezelés időtartama 
A jelenléti íveket az Ön által megadott valamennyi adattal együtt a Konferencia napját követő egy 

héten belül megsemmisítjük, amiről jegyzőkönyv készül. 

5. A rendezvény dokumentálása céljából végzett adatkezelés 

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

Fényképes képmás A rendezvény dokumentálása Önkéntes hozzájárulás 

Mozgóképes képmás A rendezvény dokumentálása Önkéntes hozzájárulás 

Hang A rendezvény dokumentálása Önkéntes hozzájárulás 

 

A rendezvény dokumentálása céljából a résztvevőkről, azaz Önökről szigorúan csoportos, tömeges 

felvétel készülhet. Ezeken a felvételeken Önök egy sokaság részeként, nem egyedi azonosításra 

szolgáló módon jelennek majd meg. A felvételek az Önök hozzájárulása alapján készülnek majd – a 

hozzájárulás elutasítását kérjük, hogy tevékenyen jelezzék például arcuk, fejük eltakarásával vagy 

elfordításával, illetve a felvétel területéről való kivonulással. 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
A regisztráció során megadott adatokat az Egyetem megbízásából: 

 Futó Szilvia, a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős Agrár- és 

Gazdaságtudományi Kar arra kijelölt munkatársa, valamint 

 Dr. Futó Zoltán, az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar dékánja 

a Konferencia szervezésével és megrendezésével kapcsolatos feladataik ellátása során, az ahhoz 

szükséges mértékben kezelik. 

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, 
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 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,  

 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, az első pontban feltüntetett 

adatvedelem@szie.hu, illetve a Konferencia szervezéséért felelős Futó Szilvia e-mail címén – 

Futo.Szilvia@gk.szie.hu – kérheti a módosítását, kijavítását. 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.  

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, 

panaszával fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/birosag-kereso), vagy 

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 előző pontjában megjelölt jogai 

gyakorlásával kapcsolatban. 

mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:Futo.Szilvia@gk.szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:dpo@szie.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso
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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 


