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Adatkezelési tájékoztató
a Gólyatáborhoz köthető adatkezelésekről

1. Adatkezelő
Teljes neve:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Képviselő:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba

Beosztása:

rektor

E-mail címe:

adatvedelem@uni-mate.hu

Telefonszáma:

06-28-522-000

Honlapja:

www.uni-mate.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Levelezési címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303.

Adószáma:

19294784-2-13

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:

Györe Bence

Elérhetősége:

dpo@uni-mate.hu

2. Jogszabályi háttér
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Gólyatáborok szervezésével
összefüggésben történő adatkezelések 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: GDPR)

•

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)

•

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)

•

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.)

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)

•

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (a továbbiakban: Pmt.)

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama
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A jelentkezéshez szükséges adatok
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név
Neptun kód

azonosítás

Nem
Képzési adatok
E-mail cím
Telefonszám
Pólóméret

3.2.

csoportbesorolás
kapcsolattartás

a regisztrációval az
Egyetem és Ön között
létrejött szerződés
teljesítése [GDPR 6. cikk (1)
b)]

a rendezvényt követő 5.
munkanapig, lemondás
esetén a lemondást
követő 5. munkanapig

egyen póló biztosítása

A fizetéshez kapcsolódó adatok
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név
E-mail cím
Tranzakciós adatok

azonosítás, a vásárlás
visszaigazolása

Vásárlás adatai

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

a fizetéssel az Egyetem és
Ön között létrejött
szerződés teljesítése [GDPR
6. cikk (1) b)]

a vásárlástól számított 5.
év végéig [Art. 78. § (3)]

Az Egyetem a fizetés lebonyolításához adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az
adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft., székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., adószáma:
24386106-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-174466. Adatkezelő adatfeldolgozó részére a fenti adatokat
átadja, melyet érintett a bankkártyával történő vásárlással tudomásul vesz. Az adatfeldolgozó által
végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában
tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ Adatfeldolgozó a személyes
adatokat az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig jogosult kezelni [Pmt. 56. § (2)].

3.3.

A számlázáshoz kapcsolódó adatok
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Számlázási név
Számlázási cím
Számla sorszáma

számla kiállítása és
kiküldése

jogi kötelezettség [GDPR 6.
cikk (1) c); Áfa tv. 159. §
(1), 169. § b), e), 174. §]

a számla kiállításától
számított 8. év végéig
[Számv. tv. 169. § (2)]

E-mail cím

Az Egyetem a számlázás során az SAP vállalatirányítási rendszerét használja. A rendszer működtetője
az SDA Informatika Zrt., mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozás keretében a
rendszer működéséhez szükséges frissítéseket, programverzió-váltásokat készíti elő, illetve megoldja
a felmerülő rendszerhibákat. Az adatfeldolgozó székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.,
adószáma: 11684057-2-43, cégjegyzékszáma: 01-10-140314.
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A szállás előfoglaláshoz szükséges adatok
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

csoportos előfoglalás
intézése, a helyszíni
regisztráció
gördülékenyebbé tétele

a szálláshely és Ön között
történő szerződéskötést
megelőző lépések
megtétele [GDPR 6. cikk (1)
b)]

Adatkezelés időtartama

Név
Születési hely
Születési idő
Lakóhely
Állampolgárság

a rendezvényt követő 5.
munkanapig

Igazolvány száma

Mivel a Gólyatábor alatt Ön még nem az Egyetem hallgatója, ezért a kollégiumi szállása fizető
vendéglátásnak minősül. Az Egyetem által működtetett kereskedelmi szálláshelyek adatkezeléséről
külön adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat előzetesen, valamint a szállás elfoglalásakor.
A gödöllői Gólyatábor esetében az Egyetem fenti személyes adatait átadja a GAK Oktató, Kutató és
Innovációs Nonprofit Kft. (székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1., adószáma: 18671290-2-13,
cégjegyzékszáma: 13-09-123830), mint a Gödöllői Kollégiumok üzemeltetője részére a fenti célból.

3.5.

A Gólyatáborban készülő kép- és videófelvételhez kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Képmás
Hang

Adatkezelés célja
Dokumentálás,
népszerűsítés

Adatkezelés jogalapja
hozzájárulás [GDPR 6. cikk
(1) a); Ptk. 2:48. § (1)]

Adatkezelés időtartama
a hozzájárulás
visszavonásáig

Az eseményen kép- és videófelvétel készül, melyhez hozzájárulását ráutaló magatartással adhatja
meg. Ráutaló magatartásnak minősül, ha tudja, hogy az eseményen felvétel készül vagy készülhet.
Nincs szükség hozzájárulásra a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános
közéleti szereplésről készült felvétel esetén [Ptk. 2:48 § (2)]. A bírói gyakorlat alapján a
tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyként,
hanem mint a tömeg részei láthatók. Tehát tömegfelvételről van szó, ha a képre pillantva nem az
egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen. A felvételek a
rendezvények népszerűsítése céljából az Egyetem hivatalos közösségi média és egyéb internetes
felületein, továbbá marketing célú kiadványaiban megjelenhetnek.
Az Önről készült felvételeket harmadik személynek abban az esetben adjuk át, ha azokat marketing
célú kiadványok vagy média megjelenések során felhasználjuk. Ekkor az erre a feladatra szerződött
vállalkozás (nyomda, reklámcég stb.) számára adjuk át a felvételeket, amellyel minden esetben a
GDPR-ban foglalt követelményeknek megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötünk [GDPR 28. cikk].
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4. Adatbiztonsági intézkedések
4.1.

Adattárolás

Az Egyetem személyes adatait elektronikusan, saját szerverén tárolja. A technika mindenkori
fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés

biztonságának

védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. A biztonságról szerverszintű
és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodik
továbbá arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy
azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése,
véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válása ellen.

4.2.

Adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatait bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
•

Az adatokhoz a Hallgatói Önkormányzatok elnökei, alelnökei, és a Gólyatábor szervezésével
megbízott referensei férhetnek hozzá, kizárólag a rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához
tartozó feladataik ellátása során. A HÖK képviselőinek elérhetőségei az Egyetem honlapján
találhatók.

•

A számlázáshoz kapcsolódó adataihoz az Egyetem Gazdálkodási Főosztálya is hozzáférhet.

•

Kép- és hangfelvétel készítése esetén, amennyiben a felvételt marketing célú felhasználásra
kiválasztjuk, akkor a felvételhez a kiadvány elkészítése során a marketing feladatokat ellátó
szervezeti egység munkatársai is hozzáférést kapnak.

4.3.

Adattovábbítás

Az Egyetem személyes adatait kizárólag a 3.4. pontban megjelölt esetben továbbítja harmadik fél
részére, ezen kívül adattovábbítást csak hatósági megkeresés esetén végez.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet.
Kéréseivel közvetlenül a Gólyatábort szervező HÖK képviselőjéhez is fordulhat a 4.2. pontban
megjelölt elérhetőségeken.
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Ha élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt a tárolási időn belül tegye meg,
különben csak az adatok törléséről fogjuk tudni tájékoztatni.

5.1.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén Ön jogosult az adatkezeléshez megadott
hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőzően
végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adat törlésre
kerül [GDPR 7. cikk].

5.2.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, mely
személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, és mennyi ideig
kezeljük. Hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, pl. másolat formájában. A kérésnek 1
hónapon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk].

5.3.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti személyes adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. A kérésnek
haladéktalanul igyekszünk eleget tenni [GDPR 16. cikk].

5.4.

Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Kérheti személyes adatainak törlését. A részvételhez szükséges adatainak idő előtti törlése a
rendezvényen való részvételi szándék visszavonásával jár. Kérheti az Önről készült egyéni kép- vagy
hangfelvétel törlését, és annak eltávolítását a szervezők közösségi média és egyéb internetes
felületeiről, kiadványaiból, ha hozzájárulását visszavonja, vagy ha a felvétel a hozzájárulása nélkül
készült vagy került nyilvánosságra [GDPR 17. cikk].

5.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti az adatkezelés korlátozását [GDPR 18. cikk],
•

ha azok véleménye szerint pontatlanok, nem naprakészek. Ebben az esetben az adatkezelést
felfüggesztjük arra az időtartamra vonatkozóan, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát.

•

ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését. Ebben az esetben az
adatokat zároljuk.

•

ha nincs már szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
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Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulás és a szerződés teljesítése/megkötése jogalapon kezelt
személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon,
vagy adatainak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását kérje. A kérésnek 1
hónapon belül eleget teszünk [GDPR 20. cikk].

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője
jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá,
és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson.
Ha a problémára mégsem sikerül megoldást találni, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal,
adatainak az előírások megsértésével történő kezelése esetén, vagy jogai érvényesítése érdekében
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot
kezdeményezhet.
A Hatóság elérhetőségei:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Web: www.naih.hu
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
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