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1 Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik,
amelyeket Önről a Kaposvári Egyetem (továbbiakban Egyetem) gyűjt és kezel.
Név: Kaposvári Egyetem
Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: +36 (82) 505-800
Fax: +36 (82) 505-896
Honlap: www.ke.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Vass Júlia és dr. Szöllősi Bernadett
Elérhetősége: adatvedelem@ke.hu

2 Az adatkezelés alapjául szolgáló szabályok







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 irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban Infotv.)
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) kormányrendelet
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a Kaposvári Egyetem adatvédelmi szabályzata

3 A jelentkezés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az Egyetem által szervezett 2019. évi XXXIV. OTDK résztvevőinek nyilvántartása

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adatkategóriák
Név
E-mail cím
Intézmény neve
Részvételi szerepkör
Szállás

Adatkezelés célja
A
rendezvény részvétel
biztosítása,
azonosítás,
kapcsolattartás,
pályázati
elszámolás
A
rendezvény
részvétel
biztosítása, azonosítás
A
rendezvény
részvétel
biztosítása,
azonosítás,
kapcsolattartás
A
rendezvény
részvétel
biztosítása, azonosítás
A résztvevők részére szállás
biztosítása

Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése
Hozzájárulás
Hozzájárulás
Hozzájárulás
Hozzájárulás

Étkezés
Ételallergia
Kísérőprogramon részvétel

A résztvevők részére étkezés
biztosítása
A
résztvevő
egészségi
állapotának megfelelő étkezés
biztosítása
A résztvevő által szervezett
kísérőprogramon
történő
részvétel biztosítása

Hozzájárulás
Hozzájárulás
Hozzájárulás

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

3.2 Az adatkezelés időtartama
Az Egyetem a résztvevő nevét az Emberi Erőforrások Minisztériumának 1783/2018/FEKUTSTRAT
számú döntése alapján, az ott meghatározott elszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében
2029. június 30-ig tárolja.
Az Egyetem a résztvevő alábbi személyes adatait a konferencia zavartalan, és a résztvevők maximális
kiszolgálása érdekében a konferencia lezárultáig tárolja, majd ezt követően törlésre kerülnek.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

intézmény neve
e-mail cím
szállás
étkezés
ételallergia
kísérőprogramon részvétel

3.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatok kezelése az Egyetem munkavállalói, illetve a pályázat lebonyolításában résztvevő
munkatársak által valósul meg.

3.4 Adattovábbítás
Az adatkezelési folyamatok során adattovábbítás az Egyetemen kívül álló harmadik fél részére a
szolgáltatások teljesítése (étkezés, szállás foglalása) érdekében történik, kivéve a pályázati forrásból

megvalósuló rendezvények esetén, amelyek vonatkozásában az Egyetem által kezelt adatok a
Támogató, illetve az adott pályázat ellenőrzését végző hatóság részére átadásra kerülhetnek.

4 Fotó és videódokumentáció
Az Egyetem által szervezett 2019. évi XXXIV. OTDK fotó és videódokumentációja
Személyes adatkategóriák
Fotódokumentáció

Videódokumentáció

Adatkezelés célja
A
rendezvény
részvétel
biztosítása, a médiában történő
nyilvános
megjelenés,
a
megfelelő
színvonalú
dokumentálás biztosítása
A
rendezvény
részvétel
biztosítása, a médiában történő
nyilvános
megjelenés,
a
megfelelő
színvonalú
dokumentálás biztosítása

Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése,
Hozzájárulás

Jogi kötelezettség teljesítése,
Hozzájárulás

4.1 Az adatkezelés időtartama
Az Egyetem a konferencián készült fotó illetve videódokumentációkat az Emberi Erőforrások
Minisztériumának 1783/2018/FEKUTSTRAT számú döntése alapján, az ott meghatározott elszámolási
kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2029. június 30-ig tárolja.
A pályázati kötelezettségek teljesítését követően, a személyes adatok az Egyetem archívumában
kerülnek elhelyezésre, melyeket az Egyetem az értintett személyek hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli.
A természetéből fakadóan vissza nem vonható nyomtatott kiadvány esetén a személyes adatok
kezelésének visszavonása a nyilatkozat megtételét követő adatkezelésre vonatkozik.

4.2 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatok kezelése az Egyetem munkavállalói, illetve a pályázat lebonyolításában résztvevő
munkatársak által valósul meg.
A rendezvényen készült fotó illetve videódokumentációt az Egyetem az OTDK népszerűsítése, illetve a
megfelelő színvonalú dokumentálás érdekében nyilvánosan közzé teheti az Egyetem honlapján, a
közösségi médiában, kiadványokban, és egyéb OTDK célokat szolgáló oldalon.

4.3 Adattovábbítás
Az elkészült fotó illetve videódokumentáció a támogatási feltételek biztosításának érdekében, a
támogatási előírásnak megfelelően, az érintett hozzájárulása esetén, továbbításra kerülnek az
Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban: OTDT) Titkárságának, a részükről történő
szabad felhasználás érdekében.
Az OTDT felé, a hozzájárulás alapján továbbított személyes adatok kezelésével és felhasználásával
kapcsolatban az Egyetem felelősséget nem vállal. Az adatkezelésben érintett személy, a jogainak az
érvényesítése végett az OTDT Titkárságához fordulhat megkereséssel.

5 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok
Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas
védelem működik. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére.
Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) az Egyetemen nem történik.

6 Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy
magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai
védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel
biztosított.
Az adatbiztonsági intézkedések részletes leírását az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzata tartalmazza.

7 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított
jogaival, kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
- hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz
hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk),
- helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),
- törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint;
jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk),
- kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),
- adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén)
(GDPR 20. cikk),
- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt
adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk).
A kérelmet az Adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@ke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az
adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon
belül) írásban tájékoztatást ad.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Egyetemi adatvédelmi
felelőshöz (Adatkezelő postacímén vagy az adatvedelem@ke.hu címen) vagy bírósághoz fordulhat (a

pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja), vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: 06-1-391-1400;
honlap: http://naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8 Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen
akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a
személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal
előtte közzéteszi honlapján.

