ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az SZTE Junior Akadémia programjai kapcsán
Az SZTE Junior Akadémia célja, hogy segítse a Szegedi Tudományegyetemre jelentkező
felvételizőket. Emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokkal,
workshopokkal, versenyekkel és előadásokkal támogatjuk az SZTE jövőbeli hallgatóit. Jelen
Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét az SZTE Junior Akadémia
(továbbiakban: SZJA) programjai során történő adatkezeléseinkre.
1. Kihez fordulhat?
Az SZJA programjai sorozat adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő,
viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Junior Akadémia
kapcsolattartó neve: Kemény Zsanett
levelezési cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 35.
tel.: +36 (62) 544 696
e-mail cím: juniorakademia@rekt.szte.hu
honlap cím: juniorakademia.szte.hu
Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az
adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.
2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő
 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 az Európai Parlament és a Tanács
rendeletének, valamint
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
rendelkezései szerint kezeli.
3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?
Az SZJA programjai kapcsán az alábbiakban megjelölt adatkezelési tevékenységeket végezzük:
1. Emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok (SZTE Beugró program) 2. SZTE Junior
Akadémia Esték 3. Prezentációs verseny 4. Osztálykirándulás

4.1. Emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok
Az emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok célja, hogy segítsük az egyetemi felvételire
történő felkészülést. Amennyiben a tanfolyam résztvevője felvételt nyer a Szegedi
Tudományegyetemre a tanfolyam elvégzésének évében, a tanfolyam díja számára
visszatérítésre kerül.
4.1.1. Jelentkezés
Modulo felületén keresztül történik.
Milyen
Miért vesszük
adatokról van
fel?
szó?
Név (családi és Beazonosítás
utónév)
okán
Kapcsolattartás
E-mail cím
okán
Melyik
A
program
tanfolyamra
összeállítása
jelentkezik
érdekében

Milyen jogon
kezeljük?

Meddig tároljuk?

Önkéntes
Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
hozzájárulás
kezeljük, de legkésőbb a tanfolyam
alapján vesszük
végén töröljük.
fel.

4.1.2. Képzési szerződés:
A tanfolyam elején az alábbi adatokat kérjük be a képzési szerződés megkötéséhez. Ez alapján
kerül kiállításra a tanfolyam díjáról szóló díjbekérő és a befizetést követően a számla.
Milyen
Miért vesszük
adatokról van
fel?
szó?
Név
Születési név
Születési hely
Állampolgárság
Nem
magyar
állampolgár
Magyarországo
n
való
tartózkodásána
k jogcíme és Szerződéses
tartózkodására jogalap
jogosító okirat,
okmány
megnevezése és
száma
Társadalombizto
sítási azonosító
jele
Anyja születési
neve

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Önkéntes
hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük, de
Önkéntes
hozzájárulás legkésőbb a tanfolyam
alapján vesszük fel.
végétől számított 1 évig a
pénzügyi
elszámoltathatóság miatt.

Állandó lakcíme
Tartózkodási
helye (levelezési
címe)
Iskolai
végzettsége
Telefonszáma
E-mail címe
Kiskorú
résztvevő esetén
szülője,
törvényes
képviselője neve
Kiskorú
résztvevő esetén
szülője,
törvényes
képviselője
lakhelye
Kiskorú
résztvevő esetén
szülője,
törvényes
képviselője
tartózkodási
helye
Kiskorú
résztvevő esetén
szülője,
törvényes
képviselője
telefonszáma
Kiskorú
résztvevő esetén
szülője,
törvényes
képviselője
email címe
Munkaerőpiaci
státusza
Legmagasabb
befejezett
iskolai
végzettsége

statisztikai
okból

Szerződéses
jogalap

Önkéntes
hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük, de
legkésőbb a tanfolyam
Önkéntes
hozzájárulás végétől számított 1 évig a
alapján vesszük fel.
pénzügyi
elszámoltathatóság miatt

statisztikai
célokra

4.2. SZTE Junior Akadémia Esték
A program célja, hogy az egyetemi felvételire készülő tanulók jobban megismerhessék a
Szegedi Tudományegyetemet. A rendezvények során tudományos és hétköznapi élettel
kapcsolatos témák kerülnek fókuszba, a középiskolás korosztály számára is érthetően és
szórakoztatóan.

A rendezvények sajtónyilvánosak.
4.3. Prezentációs verseny
A verseny célja, hogy az egyetemi hallgatók és a középiskolás diákok számára lehetőséget
biztosítson a kommunikációs és prezentációs technikai képességek fejlődésében. A verseny
központi regisztrációhoz kötött, melyet a Modulo felületén keresztül tehet meg a jelentkező. A
jelentkezés után lehetőség van részt venni felkészítő workshopokon, amely nem kötelező, de
hozzájárul a versenyen való eredményes szerepléshez. Az egyetemi kari fordulók, és a középiskolai
elődöntő során kerülnek kiválasztásra a döntő részt vevői.
4.3.1. Jelentkezés
Egyetemi hallgatóknak a Modulo felületén keresztül történik.
Középiskolások emailben tudnak jelentkezni. Mindkét esetben az alábbi adatokat kérjük be.
Milyen
Miért vesszük
adatokról van
fel?
szó?
Név (családi és Beazonosítás
utónév)
okán
Kapcsolattartás
E-mail cím
okán
Melyik
kar, A
program
középiskola
összeállítása
tanulója
érdekében

Milyen jogon
kezeljük?

Meddig tároljuk?

Önkéntes
Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
hozzájárulás
kezeljük, de legkésőbb a verseny
alapján vesszük
végén töröljük.
fel.

4.3.2. Felkészítő workshopok és döntő
A felkészítő workshopok és a döntő során is jelenléti ív készül, melyben az alábbi adatokat kérjük:
Milyen
Miért vesszük
adatokról van
fel?
szó?
Név (családi és Beazonosítás
utónév)
okán
Aláírás

Milyen jogon
kezeljük?

Meddig tároljuk?

Önkéntes
Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
hozzájárulás
kezeljük, de legkésőbb a verseny
alapján vesszük
végén töröljük.
fel.

4.4. Osztálykirándulás középiskolásoknak
A program célja, hogy a középiskolai diákok, osztályközösségek számára olyan lehetőséget
biztosítsunk, melynek során bepillantást nyerhetnek a Szegedi Tudományegyetem és Szeged
városának életébe. A program első lépéseként regisztrálni szükséges a Modulo felületén keresztül.
Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Lóránd kollégium kollégáival együttműködésben
kerül megszervezésre az 1 vagy 2 napos osztálykirándulás program.
4.4.1. Jelentkezés
Modulo felületén keresztül történik.
Milyen
adatokról van

Miért vesszük
fel?

Milyen jogon
kezeljük?

Meddig tároljuk?

szó?
Név (családi és Beazonosítás
utónév)
okán
Kapcsolattartás
E-mail cím
okán
Település
Iskola
1 vagy 2 napos
A
program
kirándulásra
összeállítása
jelentkezik
érdekében
Felsorolt
programlehető
ségek

Önkéntes
Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
hozzájárulás
kezeljük, de legkésőbb a program
alapján vesszük
végén töröljük.
fel.

4.5. Kép- és hangfelvétel
Tájékoztatjuk, hogy az emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamokon, az
osztálykirándulásokon képfelvételt, az SZTE Junior Akadémiai Estéken, a Prezentációs
versenyen döntőjében kép- és hangfelvételt készítünk. Sajtónyilvános események: SZTE Junior
Akadémiai Esték, Prezentációs verseny.
Tájékoztatjuk, hogy a kép-és hangfelvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával
o akár a program helyszínén az esemény szervezői felé jelezve ezt, annak
érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a
felvételeken Ön ne szerepeljen, vagy
o az esemény eltelte után
az erre vonatkozó űrlap felhasználásával, amit érintett beazonosítását követően az
adatkezelő szervezeti egység felé nyújthat be. Az űrlapon kezelt adatok köre az alábbiak
szerint alakul.
Milyen adatokról
Miért vesszük fel?
van szó?
Név (családi és
Az adott személy
utóneve)
beazonosítása
Érintett személy érdekében vesszük
fel.
aláírása

Milyen jogon
kezeljük?

E-mail cím vagy Az adott személy
Önkéntes
levelezési cím
beazonosítása
hozzájárulás
érdekében, valamint
alapján.
kapcsolattartási
céllal, hogy az aláírt
példány
visszaküldésre
kerülhessen
az
érintett számára

Meddig tároljuk?

Az önkéntes hozzájárulás
visszavonásáig, legfeljebb az
adott program lezárását
követő, 1 évig.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a
tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett
hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az

érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási
kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy
jelen esemény során kép- és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk
eleget.
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 tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés
tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi
Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel, különösen
juniorakademia.szte.hu, u-szeged.hu, facebook.com/szegedjuniorakademia.
Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden
esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során
azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat.
Milyen adatokról van
Miért vesszük fel?
szó?
Név
(családi
és
utóneve)

Milyen jogon
kezeljük?

Meddig tároljuk?

Születéskori
név
(családi és utóneve)
Az adott személy
Édesanyja
neve
Önkéntes
beazonosítása
(opcionális,
hozzájárulás
érdekében vesszük
amennyiben a név
alapján.
fel.
nem egyértelműen
azonosítja az adott
személyt)
Érintett
személy
aláírása

Az önkéntes hozzájárulás
visszavonásáig, legfeljebb a
kérelem beérkezését követő 1
évig.

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben
ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása
során.
Milyen adatokról van
Miért vesszük fel?
szó?
Név
(családi
és
utóneve)

Milyen jogon
kezeljük?

Születéskori
név
(családi és utóneve) Az adott személy
Önkéntes
beazonosítása
Édesanyja
neve érdekében vesszük hozzájárulás
alapján.
(opcionális,
fel.
amennyiben a név
nem egyértelműen
azonosítja az adott
személyt)

Meddig tároljuk?

Az önkéntes hozzájárulás
visszavonásának
(törlés)
teljesítéséig, legfeljebb 30
napig. Ezt követően már sem
a
visszavont
személyes
adatait,
sem
a
törlési
kérelmét nem tároljuk.

Érintett
aláírása

személy

5. Kinek továbbítjuk az adatokat?

5.1. Adatátadás szervezeten belül
A Szegedi Tudományegyetem Pénzügyi Irodája (emelt szintű érettségi tanfolyamok kapcsán), a
Közkapcsolati Igazgatóság (SZJA Esték kapcsán), a Szegedi Tudományegyetem egyes karai
(Prezentációs verseny kapcsán) és az Eötvös Lóránd kollégium (osztálykirándulás kapcsán)
számára adjuk át az adatokat a számlázás, az egyetemi központi kommunikáció, a verseny és a
kirándulás szervezése miatt.
5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre
Általánosságban a(z) SZTE Junior Akadémia programjaihoz kapcsolódó adatok vonatkozásában
nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.
Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti
egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint
és megőrzési időn belül.
6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?
Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.
8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?
Nem.
9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?
Semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár.
10. Milyen jogai vannak a programok kapcsán?
Az SZTE Junior Akadémia programjai 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 az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és
nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló
adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt
adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.
7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az
adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége
van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
11. Milyen jogorvoslattal élhet?
11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Dr. Lajkó Dóra
Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu
11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
11.3. 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
12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1.
alpontban találhatja meg.
Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen
Szegedi Junior Akadémia programjai kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső
szabályzatainknak való megfelelést.

