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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 törvény)

•

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

•

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

•

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

•

Gödöllő Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati
rendelete [18. § (3) bekezdés]

•

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról [19. § (1) bekezdés]
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 80/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelete az
idegenforgalmi adóról [4/A. § (3) bekezdés]

•

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról [14. § (2) bekezdés]

•

Budapest Főváros Közgyűlésének 31/1994. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete az
idegenforgalmi adóról [9. § (2) bekezdés] (a továbbiakban együtt: Önkormányzati Rendeletek)

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja
3.1.

A Gólyatáborban történő részvételhez kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Az érintett beazonosítása

szerződés

Neptun kód

Az érintett beazonosítása

szerződés

E-mail cím

Kapcsolattartás

szerződés

Telefonszám

Kapcsolattartás

hozzájárulás

Pólóméret
Képzési adatok (Campus, képzés,

Egyen póló biztosítása

hozzájárulás

Csoportbesorolás

szerződés

Egyéni felelősség
dokumentálása

szerződés

képzési szint, évfolyam, tagozat)

Felelősségvállalási nyilatkozat
(név, születési hely/idő, anyja neve, aláírás)

Az adatkezelés jogalapja a regisztrációval az adatkezelő és Ön között létrejött szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1) b)], illetve az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]. Az adatkezelés a gólyákra és a
segítő, felsőbb évfolyamos hallgatókra (senior) egyaránt kiterjed.

3.2.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Vevő neve

Számla kiállítása

jogi kötelezettség

Vevő számlázási címe

Számla kiállítása

jogi kötelezettség

Adószám

Számla kiállítása

jogi kötelezettség

Neptun kód

A befizetés beazonosítása

szerződés

Bankszámlaszám

Utalás/lemondás kezelése

szerződés

Az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) c); Áfa törvény
159. § (1); 169. § b), d), e)], valamint az adatkezelő és Ön között a fizetéssel létrejött szerződés
teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) b)] szükséges.
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Szállásfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Születési hely

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Születési idő

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Lakcím

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Állampolgárság

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Igazolvány száma

Szállásfoglalás intézése

jogi kötelezettség

Rendszám

Parkolóhely biztosítása

hozzájárulás

Mivel a Gólyatábor alatt Ön még nem az Egyetem hallgatója, ezért a kollégiumi szállása fizető
vendéglátásnak minősül. A csoportos szállásfoglalást a szervezők intézik. A kollégiumi szállás

biztosításánál a kollégiumnak tárolnia kell a Gólyatábor rendezési helye szerinti település
önkormányzati rendeletében meghatározott adatokat a Vendégnyilvántartásban, hogy
idegenforgalmi adót tudjanak fizetni azok után, akik nem egyetemi hallgatóként veszik igénybe a
kollégiumi szállást. Az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez [GDPR 6. cikk
(1) c); Önkormányzati Rendeletek] szükséges, illetve az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) a)].

3.4.

A Gólyatáborban készülő kép- és hangfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Képmás

Dokumentálás, népszerűsítés

hozzájárulás

Hang
Hozzájáruló nyilatkozat (név,

Dokumentálás, népszerűsítés

hozzájárulás

Hozzájárulás dokumentálása

jogi kötelezettség

születési hely/idő, anyja neve, aláírás)

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], melyet ráutaló magatartással, vagy
nyilatkozattal adhat meg. Ráutaló magatartásnak minősül, ha tudja, hogy az eseményen felvétel
készül vagy készülhet. Nyilatkozattétel esetén a dokumentumban szereplő személyes adatok kezelése
adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c); Ptk. 6:7. § (2), (3)].
Nincs szükség hozzájárulásra a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános
közéleti szereplésről készült felvétel esetén [Ptk. 2:48 §]. A felvételek a rendezvények népszerűsítése
céljából a szervezők közösségi média és egyéb internetes felületein, továbbá marketing célú
kiadványaiban megjelenhetnek.
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4. Az adatkezelés időtartama
•

A Gólyatáborban való részvételhez megadott személyes adatait az eseményt követő 5
munkanapig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig kezeljük. Az
adatkezelés megszüntetését (a részvételi szándék lemondását) a rendezvény szervezéséért
felelős Hallgatói Önkormányzat referensénél jelezheti e-mailen, a jelentkezéskor megadott email címről küldött kérelemben. A HÖK képviselőinek elérhetőségei az Egyetem honlapján
találhatók: https://uni-mate.hu/hu/hallgatoi-elet/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat

•

A számlázási adatokat 8 évig megőrizzük [Szvtv. 169. § (2)].

•

A szállásfoglaláshoz kapcsolódó adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a
halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5
évig kell megőrizni [Artv. 78. § (3)].

•

A kép- és hangfelvételeket határozatlan ideig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig
kezeljük.

•

A kép- és hangfelvételhez kapcsolódó hozzájárulási nyilatkozatot határozatlan ideig, vagy az Ön
hozzájárulásának visszavonásától számított + 5 évig (általános elévülési idő) kezeljük [Ptk. 6:22
§].

5. Adatbiztonsági intézkedések
5.1.

Adattárolás

Az Egyetem megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait
védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
•

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tárolja az Egyetem saját
szerverén. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az
űrlapok kitöltése az Egyetem által üzemeltetett LimeSurvey rendszeren keresztül történik.

•

A kiállított számla másodpéldányát az Egyetem Gazdálkodási Főosztálya tárolja, zárható
szekrényben.

•

Nyilatkozattétel esetén a hozzájárulási nyilatkozatát és a felelősségvállalási nyilatkozatát a
Campus HÖK iroda tárolja papír alapon, zárható szekrényben.

5.2.

Adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatait bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
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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 számlázáshoz kapcsolódó adataihoz az Egyetem Gazdálkodási Főosztálya is hozzáférhet.

•

A szállásfoglaláshoz kapcsolódó adataihoz az Egyetemi Kollégiumok illetékes munkatársai is
hozzáférést kapnak.

•

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

5.3.

Adattovábbítás

Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait harmadik személynek. Az Önről készült felvételeket
harmadik személyeknek 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].
A Gólyatáborban készült tömegfelvételeket hatósági megkeresés esetén az eljáró hatóság részére is
átadjuk.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. Ha
élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt a tárolási időn belül tegye meg,
különben csak az adatok törléséről fogjuk tudni tájékoztatni.

6.1.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén Ön jogosult az adatkezeléshez megadott
hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 7. cikk].

6.2.

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 30
napon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk].
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Helyesbítéshez való jog

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

6.4.

Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Kérheti személyes adatainak törlését. A Gólyatáborban való részvételhez kapcsolódó adatainak idő
előtti törlése a rendezvényen való részvétel visszavonásával jár. A jogi kötelezettség jogalapon kezelt
adatainak idő előtti törlését nem kérheti. 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].

6.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha azok véleménye szerint pontatlanok, vagy ellenzi az adatok
törlését valamely okból [GDPR 18. cikk].

7. 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 problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat
kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva.
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.

6

