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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

„SZIE a Földért” rendezvénysorozat - Mobil Planetárium rendezvényen 

való részvétel 

1. Miről olvashatsz ebben a tájékoztatóban… 
 

A tájékoztatóban megtalálsz minden lényeges információt arról, hogyan kezeljük az adataidat, 

és milyen lehetőségeid vannak, ha elégedetlen vagy ennek a módjával. Az a célunk, hogy 

érthetően, és átláthatóan megmutassuk, milyen adataidat kezeljük, és miért.  

2. Ki kezeli az adataidat 
 

Teljes név: Szent István Egyetem  

Adatkezelő képviselője: Magyar Ferenc kancellár, Tőzsér János rektor 

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 

3. Ki az érintett? 
 

Az érintett Te vagy, aki részt veszel ezen a programon és megadod az adataidat, válaszolsz a 

kérdésekre. 

4. Milyen jogszabályokra hivatkozunk 
 

A rendezvényen való részvételed során megadott személyes adataid kezelésére az alábbi 

jogszabályok vonatkoznak: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.),  

 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
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5. A rendezvényen való részvételedhez ezekre az adataidra van 

szükségünk 
 

A rendezvényen egy jelenléti ív aláírására van szükségünk: név, szervezeti egység, email-cím. 

Nagyon fontos, hogy a rendezvényen akkor vehetsz részt, ha elmúltál már 16 éves, és ezért 

teljesen önállóan eldöntheted, hogy kinek és miért adod meg az adataidat. A személyes adataid 

védelméhez való jog egy fontos alapjogod, és mi ezt tiszteletben tartjuk, ezért a kezelésükhöz 

a hozzájárulásodra van szükségünk.  

A megadott adataidra kizárólag azért van szükség, hogy a pályázatban dokumentálni tudjuk a 

részvételedet.  

Az önkéntesen megadott adatok kezelésénél visszavonhatod a hozzájárulásodat, ekkor az 

adataidat a 3.3. pontnak megfelelően töröljük.  

A személyes adatok törlése nem érinti a statisztikai célú, személyes adatot nem tartalmazó 

adatgyűjtést, pl. a rendezvényen megjelent látogatók létszámát, ezeket név nélkül továbbra is 

tárolni fogjuk. 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

A megadott személyes adataidat nem adjuk át senkinek, viszont biztosítanunk kell, hogy a 

pályázatunk fenntartási ideje alatt az erre kijelölt hatóságok ellenőrizhessenek mindent, így 

azokat a jelenléti íveket is, amelyeket aláírtál.  

 

6.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

A megadott személyes adatokat papír alapon gyűjtjük és pályázati dokumentációval együtt 

elzárva, védve tároljuk.  

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

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

7. Milyen jogaid vannak az adatkezelés során? 
 

Az Infotv. alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog 

 tiltakozáshoz való jog, 
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 törléshez való jog. 

Nézzük ezeket egy kicsit részletesebben: 

Kérhetsz TÁJÉKOZTATÁST arról a 2. pontban megadott e-mailcímen, postacímen vagy 

személyesen, hogy milyen adatodat kezeljük, milyen céllal, meddig, mi hatalmazott fel rá 

(például Te vagy jogszabály...stb.), vagy hogy kinek továbbítottuk, kit vontunk be az 

adatkezelésbe. Arra törekszünk, hogy szükségtelen várakozás nélkül megkapd a választ a 

kérdéseidre. Erre legfeljebb 25 napunk van. Telefonon személyes adataiddal kapcsolatban a Te 

védelmedben nem tudunk tájékoztatást adni, mert nem tudjuk teljes bizonyossággal azonosítani 

a hívót.  

Ha elírtunk valamit, vagy idő közben változtak az adataid, akkor mindenképpen kérd az adataid 

HELYESBÍTÉSÉT. Ez nekünk is hatalmas segítség, így haladéktalanul módosítani fogjuk a 

hibás vagy megváltozott adatokat.  

Mindenképpen TILTAKOZZ az adatkezelésünk ellen, ha úgy érzed, hogy Te biztosan nem 

adtál felhatalmazást erre, és valami tévedés történhetett, vagy mi hibáztunk.  

És természetesen kérheted az adataid TÖRLÉSÉT, amit haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon 

belül megteszünk. Ehhez ugyanúgy szükségünk van arra, hogy azonosítsd magad, és arra is, 

hogy megjelöld, melyik rendezvényünkön vettél részt.  

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Ha úgy érzed, hogy gond volt az Egyetem adatkezelésével, kérünk, hogy elsőként jelezd az 

Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének (dpo@szie.hu) a problémát, hogy azonnal megoldást 

tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Vagy írj az 

adatvedelem@szie.hu email címre.  

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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