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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZIE Tudományos élménytáborra történő és tájékoztatás keretében végzett 

adatkezelés 

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: + 36 28 / 522 000 

Honlapja: www.szie.hu 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

2. Jogszabályi háttér 
 

A tábor keretében megadott személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.) kezelésére az 

alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 EFOP -3.4-4-16-2017-00010 pályázat 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 

 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. 

évi 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. Az  EFOP -3.4-4-16-2017-00010 pályázat keretében 

megvalósuló SZIE Tudományos Élménytáborban történő 

részvételhez kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
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személyes adat adatkezelés célja  

Név (családi és utónév) beazonosítás, szervezés, pályázat 

megvalósulása 

 

Születési helye, ideje 

 

beazonosítás, szervezés, pályázat 

megvalósulása 

 

Anyja születési neve beazonosítás, szervezés, pályázat 

megvalósulása 

 

Lakcím beazonosítás, szervezés, pályázat 

megvalósulása 

 

TAJ szám egészségügyi ellátás  

Kapcsolattartó (neve kapcsolattartás  

Kapcsolattartó telefonszáma kapcsolattartás  

Kapcsolattartó email címe kapcsolattartás  

Betegség egészségügyi ellátás  

Gyógyszer adagolás egészségügyi ellátás  

Allergia egészségügyi ellátás  

További érzékenység (tej, 

laktóz, glutén, fehérje) 

egészségügyi ellátás  

Aláírás beazonosítás, szervezés, 

pályázat megvalósulása 

 

 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja  

 

Az Egyetem (adatkezelő) vagy egy harmadik fél (egészségügyi intézmény) jogos érdeke 

az EFOP-3.4-4-16-2017-00010 pályázat keretében megszervezésre kerülő Tudományos 

Élménytábor megszervezéséhez, a résztvevők beazonosításához, a pályázat 

megvalósulásához, illetve egy esetleges rosszullét, betegség, baleset esetén a 

természetes személy egészségügyi célokból történő beazonosítása és a szükséges 

elsősegély, illetve az egészségügyi intézményekkel történő kapcsolatfelvételhez. 
 

3.3. Az adatkezelés időtartama  

 

Az EFOP-3.4-4-16-2017-00010 pályázat fenntartásának a végéig egy esetleges 

pályázati ellenőrzéshez. 
 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás  
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A projektmenedzsment részére biztosított az adatokhoz való hozzáférés. Adatokat nem 

továbbítunk, kivéve egy esetleges egészségügyi ellátás szükségességét, amikor jogos 

érdekből  egészségügyi szerveknek szükséges. 
 

 

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

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

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

5. 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. 

 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

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

Egyetemtől arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, 

milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által 

megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben tesz eleget. Ehhez feltétlenül szükséges, 

hogy Ön a megadott kapcsolattartó e-mail címéről kezdeményezze a kérést. 

 

5.2. Helyesbítéshez való jog 
 

Ön az adatainak módosítását személyesen kérheti az adataiban bekövetkezett változást követő 

8 napon belül. Az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon 

belül átvezetjük a nyilvántartásunkban 

 

5.3. Törléshez való jog  

 

Ön csak a Tudományos Élménytáboron történő részvételére vonatkozó jelentkezése 

visszavonásával egyidejűleg, a részvételét megelőzően kérheti adatai törlését. Amennyiben 
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megkezdi a táborban való részvételt, igénybe veszi a programokat, az Egyetemnek már nem áll 

módjában törölni az Ön által megadott személyes adatokat a kötelező törvényi őrzési idő 

lejártáig (3.3. pont). 

 

 

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 

 


