ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kutatók Éjszakája Programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen
2019. szeptember 27.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Faworit 2018-2019 konzorcium, mint
adatkezelő, valamint az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat kapcsán az EMMI, mint
adatkezelő és a Szegedi Tudományegyetem, mint adatfeldolgozó 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 szóló 2016/679. számú
az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
A
Faworit
2018-2019
konzorcium
adatkezelési
tájékoztatója
elérhető:
https://www.kutatokejszakaja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
Az EMMI adatkezelési tevékenységéről bővebben a http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma linken tájékozódhat.
A
Szegedi
Tudományegyetem
Adatvédelmi
Szabályzata
a
http://www.uszeged.hu/szabalyzatok linken érhető el.
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a Kutatók Éjszakája
programsorozaton történő adatkezelésekre.
A programsorozat során a koordináló adatkezelő elérhetősége:
Faworit 2018-2019 konzorcium
kutatokejszakaja@rcisd.eu
A programsorozat során 3 fő adatkezeléshez kapcsolodó tevékenységet végzünk – 1. kép- és
hangfelvétel, 2. előzetes regisztráció és 3. jelenléti ív készítése.
KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A RENDEZVÉNYEN
Tájékoztatjuk, hogy az eseményen kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban
tömegfelvételek formájában.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján
tömegfelvételek esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel
elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem
elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a
személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a felvételeket az
esemény népszerűsítésére, marketing céllal fogjuk felhasználni az alábbi csatornákon
keresztül:
- Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság honlap
- Szegedi Tudományegyetem központi honlap
- SZTE Youtube csatorna
- SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs igazgatóság youtube csatorna
- Szegedi Egyetemi Magazin online és nyomtatott verzió
- Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió

-

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság különböző nyomtatott kommunikációs
anyagainál (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), amelyek elérhetőek lesznek online
változatban is az igazgatóság weboldalán
- SZTE Facebook oldalai.
Minekután a rendezvény sajtó-nyilvános, előfordulhat individualizált kép- és hangfelvétel
készítése is, azonban ez minden esetben előzetes tájékoztatáson, kifejezett, önkéntes
hozzájáruláson alapul.
Bővebben tájékozódhat a Faworit 2018-2019 konzorcium weblapján:
https://www.kutatokejszakaja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ A RENDEZVÉNYEN
Az előzetes regisztrációt a Faworit 2018-2019 konzorcium végzi. Az adatkezelési
tevékenységről bővebben tájékozódhat: https://www.kutatokejszakaja.hu/adatvedelminyilatkozat/
JELENLÉTI ÍV A RENDEZVÉNYEN
A jelenléti ív elsődleges adatkezelési célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem EFOP 3.4.4
projektben kivitelezésre kerülő Kutatók Éjszakája programsorozat egyes előadásainak
megtartását igazolja.
E projekt keretében az elszámoltathatóság jegyében a Szegedi Tudományegyetem köteles a
rendezvénysorozat egyes állomásain megjelenő személyek adatainak – beazonosítható jellegű
– kezelésére, ugyanakkor ezt a kötelezettséget az adatminimalizálás elve mentén igyekszünk
megvalósítani. Köszönjük, hogy a jelenléti ív aláírásával támogatja munkánkat!
A jelenléti ív során az alábbi adatokat kezeljük:
Kezelt adat
Név

Születési év

Célja és jogalapja
a személyazonosító jel helyébe lépő
azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény szerint az
adott
személy
beazonosítása
érdekében vesszük fel önkéntes
hozzájárulás alapján
a személyazonosító jel helyébe lépő
azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény szerint az
adott
személy
beazonosítása
érdekében vesszük fel önkéntes
hozzájárulás alapján

Megőrzési idő
a hozzájárulás visszavonásáig,
maximum a pályázat lezárulását
követő 5 évig

a hozzájárulás visszavonásáig,
maximum a pályázat lezárulását
követő 5 évig

Település
neve

a pályázatból folyó kötelezettség- a hozzájárulás visszavonásáig,
teljesítés okán kezeljük önkéntes maximum a pályázat lezárulását
hozzájárulás alapján
követő 5 évig

AZ ÖN JOGAI A RENDEZVÉNY KAPCSÁN
A Kutatók Éjszakája Programsorozat kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről
2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz
3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes
adataiban, jogában áll javítást kérni
4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre kérheti személyes
adatainak törlését
5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt
adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát
6. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni
Bővebben tájékozódhat a Faworit 2018-2019 konzorcium weblapján:
https://www.kutatokejszakaja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE
1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Dr. Lajkó Dóra
Szegedi Tudományegyetem
Adatvédelmi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: +36 (62) 342-376
E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu
2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
3. Bírósághoz fordulhat
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a
Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon
tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

