
 Adatvédelmi tájékoztató 2018. március 
 

1 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

SZIE Belső képzésekhez, rendezvényekhez kapcsolód regisztrációkat kezelő 

rendszer (RendReg) 

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem (SZIE) 

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 
 

A SZIE Rendezvény Regiszrációs Rendszerének (RendReg) kialakítása, üzemeltetése a 

következő jogszabályok szerint történik: 

 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) 

  

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
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3. Adatkezelés 
 

3.1.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat adatkezelés célja 

SzIE azonosító Felhasználó informatikai azonosítása 

Teljes név Jelenléti ív generálásához 

Hivatalos egyetemi e-mail cím Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail 
küldéséhez 

 

A Rendszer és az általa megvalósuló adatkezelés célja a SZIE belső rendezvényeihez 

kapcsolódó szervezési, kapacitástervezési munkák megkönnyítése. 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja Önkéntes hozzájárulás 

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezési, kapcsolattartási adatokat az adott rendezvényre történő jelentkezést követő 7 

napig tároljuk, az után automatikusan törlése kerülnek a rendszerből. 

Az adatok automatikus törlése nem vonja maga után a kinyomtatott jelenléti ívekről történő törlést. 

 

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

Az Ön jelentkezési adatait csak az adott rendezvénynél feltüntetett, a rendezvény 

szervezőjeként megnevezett személy jogosult megismerni. A Rendszert használó többi személy 

nem látja az Ön személyes adatait, vagy a jelentkezésének tényét sem. 

Az Egyetem nem adja át a Rendszerben rögzített adatait harmadik személyeknek, kivételt képez 

az alól hatósági megkeresés esetén az eljáró hatóság által megjelölt időtartamra vonatkozó 

felvétel. 

 

 

3.5. Adatbiztonsági intézkedése 
Az Egyetem a Rendszerben megadott adatait a saját kezelésében és tulajdonában, az Egyetem 

központjában található szervereken tárolja.  
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Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. 

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

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

  

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik 

meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

 

4.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az 

Egyetemtől arról, hogy az Ön által megjelölt időpontban és helyszínen készült –e Önről 

képfelvétel, továbbá, hogy ez a tájékoztatáskérés időpontjában még tárolt vagy törölt adat –e. 

Tájékoztatást kérhet továbbá arról is, hogy a felvételt az Egyetem átadta –e valamely hatóság 

számára eljárás lefolytatása céljából.  

Az Ön kérésének az Egyetem 10 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben tesz eleget. 

4.2. Helyesbítéshez való jog 
 

A Rendszer működéséből adódóan a központi nyilvántartásból átvett adatait használja, így 

bármely adatának helyesbítésére a Munkaügyi nyilvántartás kezelőjénél van módja.  
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4.3. Törléshez való jog  
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem által a részvételi szándék 

jelzésével kapcsolatban tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől 

számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.  

A rendezvényen történő részvételi szándék lemondására a Rendszer által biztosított felületen, 

az adott esemény adatlapján, a Lemondás gomb megnyomásával van lehetősége. 

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

adatgyűjtést, pl. a rendezvényen megjelent látogatók létszámát. 

5. 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 

 


