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Adatvédelmi tájékoztató 
A 2018-as „Kutatók Éjszakája” programsorozat keretében szervezett  

játékkal kapcsolatos adatkezelésről  

 

1 Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Tőzsér János 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 

Adószáma: 15329767-2-13 

2 Jogszabályi háttér 
 

Az adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján járunk el: 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 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 (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 

  

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
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3 A játékhoz kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

 személyes adat jellege adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

IP-cím 
Hibakeresés, 

incidensmanagement 

Szerződési 

kötelezettség 

teljesítése 

 

A játékkal kapcsolatban nem kérünk be semmilyen személyes adatot. A résztvevőknek, 

amennyiben szeretnék követni és visszakeresni elért eredményeinket, csak egy jeligét kell 

megadniuk, amely tartalmazhat valamilyen, valós személynévből generált fiktív 

felhasználónevet, de ez nem elvárás. Az IP-címeket az esetlegesen bekövetkező hálózati 

anomáliák, vagy incidensek kezelése, elintézése során szükség esetén felhasználjuk, de az 

egyes címekhez tartozó személyek azonosítására sem lehetőségünk, sem szándékunk nincsen. 

3.2 Az adatkezelés jogalapja 
Az IP-címeket a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési Program csatlakozási szerződésből levezetett kötelezettség alapján 

gyűjtjük és kezeljük. 

3.3 Az adatkezelés időtartama 
A játék időtartama alatt birtokunkba jutott IP-címeket az ezek esetében szokásos, 

oldalletöltéstől számított egy évig tároljuk naplófájlok formájában. 

4 Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

4.1 Az adatokhoz való hozzáférés 
A naplófájlokhoz bármilyen hálózati anomália vagy incidens esetén kizárólag az Egyetem 

hálózati szakemberei férnek hozzá. Incidens esetén az érintett naplók továbbításra kerülnek 

mind a KIFÜ, mind az ilyen esetekben eljárni köteles hatóság felé. 

4.2 Adatbiztonsági intézkedések  
Az Egyetem a játék időtartama során összegyűlt adatokat kizárólag elektronikusan tárolja, az 

Egyetem központjában található szerveren a megfelelő adatbiztonsági intézkedések 

betartásával. 
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5 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik 

meg:  

 előzetes tájékozódáshoz való jog, 

 hozzáféréshez való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 korlátozáshoz való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az adatkezelő előzetesen köteles Önt tájékoztatni az adatkezeléssel összefüggő tényekről. 

5.2 Hozzáféréshez való jog 
Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az adatkezelő 30 napon belül 

rendelkezésére bocsássa kezelt személyes és/vagy különleges adatait és az azok kezelésével 

összefüggő információkat. 

5.3 Helyesbítéshez való jog 
A helyesbítéshez való jog azt jelenti, hogy az 1. pontban megjelölt e-mail címen kérheti adatai 

módosítását, kijavítását, kiegészítését, vagy ezek valamilyen kombinációját. Ez a jog nem 

korlátlan; a hosszabb ideig kezelt, tehát a bizonylaton feltüntetett adatok utólagos javítására 

van lehetőség, a többit csak az őrzési idő végéig lehetséges. A kérelemben foglaltakat a 

beérkezésétől számított nyolc napon belül teljesítjük. 

5.4 Korlátozáshoz való jog 
A korlátozáshoz való jog gyakorlatban az adatok további felhasználására vonatkozik: minden 

olyan, a kezelésen kívüli művelet, amely nem jogszabályban vagy szerződésben rögzített 

kötelezettség teljesítésére, irányul, és az adatgazda jogos érdeke sem követeli meg. A 

kérelemben foglaltakat a beérkezésétől számított nyolc napon belül teljesítjük. 

5.5 Törléshez való jog  
A törléshez való jog alapvetően a kezelési, tárolási határidő lejárta utáni 

adatmegsemmisítésben jelenik meg. Emellett az adatgazdának jogában áll kérni adatai 

törlését, amelyet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül elvégzünk.   
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6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön 

bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, 

amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az 

Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak 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 

 


