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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 36. Országos Tudományos Diákköri Konferen-

cia Had- és Rendészettudományi Szekció rendezvényen való részvétellel össze-

függésben 

 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Telefonszám: +36 1 432 9000  

E-mail cím: nke@uni-nke.hu 

Honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/ 

Képviseli: Dr. Deli Gergely rektor  

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  

Dr. Debreceniné Deák Veronika 

Közvetlen elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék 

3. Tájékoztató a 36. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció rendezvényen 

(a továbbiakban: konferencia) való részvétellel kapcsolatosan az Érintettek 

részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az Érintett adja meg a szemé-

lyes adatokat 

3.1. A nevezéssel és az online regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 

                                                           
1 GDPR: General Data Protection Regulation, 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 adatvé-
delmi rendelet). 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszol-

gáltatás elma-

radásának kö-

vetkezménye 

Konferen-

cia bíráló-

bizottsá-

gának 

tagja. 

Vezetéknév és ke-

resztnév, rendfo-

kozat. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR1 

6. cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosított. 

Telefonszám, e-

mail cím, munka-

helyi cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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Intézmény 

neve/beosztás. 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. 

A konferencia 

szervezése. 

Az Érintett, il-

letve az Érintett 

intézménye nem 

beazonosítható. 

Parkolási igény,  

forgalmi rend-

szám. 

A konferencián 

történő parkolás 

biztosítása. 

A konferencia 

helyszínén a par-

kolás nem bizto-

sítható. 

Utaztatásra, szál-

lásra, étkezésre 

vonatkozó infor-

mációk, fakultatív 

programra való je-

lentkezés. 

Kényelmi szolgál-

tatások biztosí-

tása. 

A szolgáltatások 

a kért informá-

ciók nélkül nem 

biztosíthatóak. 

Étkezéssel kapcso-

latos speciális 

igény (ételérzé-

kenység, allergia, 

diéta). 

Speciális étkezte-

tési igények biz-

tosítása. 

GDPR 9. cikk 

(2) bekezdés 

a) pontja 

alapján az 

Érintett hoz-

zájárulása. 

A speciális jel-

legű étkezés 

nem biztosít-

ható. 

Konferen-

cián elő-

adó dol-

gozat-

szerző 

hallgató. 

 

Vezetéknév és ke-

resztnév, születési 

hely és idő, lakcím. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosított. 

Telefonszám, e-

mail cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. 

A konferencia 

szervezése. 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

Intéz-

mény/kar/szak/év-

folyam megneve-

zése. 

Az Érintett, il-

letve az Érintett 

intézménye nem 

beazonosítható. 

Dolgozat címe. 

Az Érintett, illetve 

pályaművének 

azonosítása. 

Az Érintett pá-

lyamunkája nem 

beazonosítható. 

Témavezető neve, 

titulusa. 

A pályamű írásá-

ban közreműködő 

témavezető be-

azonosítása. 

Nem beazonosít-

ható, hogy a pá-

lyamű megírásá-

ban mely konzu-

lens működött 

közre témaveze-

tőként. 

Parkolási igény,  

forgalmi rend-

szám. 

A konferencián 

történő parkolás 

biztosítása. 

A konferencia 

helyszínén a par-

kolás nem bizto-

sítható. 

Utaztatásra, szál-

lásra, étkezésre 

vonatkozó infor-

mációk, fakultatív 

Kényelmi szolgál-

tatások biztosí-

tása. 

A szolgáltatások 

a kért informá-

ciók nélkül nem 

biztosíthatóak. 
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programra való je-

lentkezés. 

Étkezéssel kapcso-

latos speciális 

igény (ételérzé-

kenység, allergia, 

diéta). 

Speciális étkezte-

tési igények biz-

tosítása. 

GDPR 9. cikk 

(2) bekezdés 

a) pontja 

alapján az 

Érintett hoz-

zájárulása. 

A speciális jel-

legű étkezés 

nem biztosít-

ható. 

Nevezési lap sze-

mélyes adattart-

alma: 

Pályamunka címe, 

szerző adatai (név, 

e-mail cím, tele-

fonszám, születési 

hely, idő), témave-

zető adatai (név, 

beosztás, munka-

hely, e-mail), 

szekció adatok 

(szekció, legmeg-

felelőbb tagozat, 

megfelelő tagoza-

tok), valamint a 

részvétel jogcíme 

(Intézményi TDK 

helyszíne, idő-

pontja), nevező 

aláírása. 

A nevezéssel 

kapcsolatos ad-

minisztratív fel-

adatok ellátása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosítható. 

Konferen-

cián elő-

adó hall-

gató kon-

zulense. 

 

Vezetéknév és ke-

resztnév, rendfo-

kozat. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosított. 

Telefonszám, e-

mail cím, munka-

helyi cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. 

A konferencia 

szervezése. 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

Intézmény 

neve/beosztás. 

Az Érintett intéz-

ménye által vagy 

beosztása sze-

rint nem beazo-

nosítható. 

Parkolási igény,  

forgalmi rend-

szám. 

A konferencián 

történő parkolás 

biztosítása. 

A konferencia 

helyszínén a par-

kolás nem bizto-

sítható. 

Témavezetett hall-

gató(k) neve. 

A konzulens té-

mavezetésével 

pályázó hallgató 

beazonosítása. 

Nem beazonosít-

ható, hogy a 

konzulens mely 

pályázó(k) pá-

lyaművében mű-

ködött közre té-

mavezetőként. 
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Utaztatásra, szál-

lásra, étkezésre 

vonatkozó infor-

mációk, fakultatív 

programra való je-

lentkezés. 

Kényelmi szolgál-

tatások biztosí-

tása. 

A szolgáltatások 

a kért informá-

ciók nélkül nem 

biztosíthatóak. 

Étkezéssel kapcso-

latos speciális 

igény (ételérzé-

kenység, allergia, 

diéta). 

Speciális étkezte-

tési igények biz-

tosítása. 

GDPR 9. cikk 

(2) bekezdés 

a) pontja 

alapján az 

Érintett hoz-

zájárulása. 

A speciális jel-

legű étkezés 

nem biztosít-

ható. 

Konferen-

cián elő-

adó kö-

zépisko-

lás diák. 

 

Vezetéknév és ke-

resztnév. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosított. 

Telefonszám, e-

mail cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. 

A konferencia 

szervezése. 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

Oktatási intézmény 

neve. 

Az oktatási intéz-

mény neve nem 

azonosítható be. 

Témavezető neve. 

A pályamű írásá-

ban közreműködő 

témavezető be-

azonosítása. 

Nem beazonosít-

ható, hogy a pá-

lyamű megírásá-

ban mely konzu-

lens működött 

közre témaveze-

tőként. 

Parkolási igény,  

forgalmi rend-

szám. 

A konferencián 

történő parkolás 

biztosítása. 

A konferencia 

helyszínén a par-

kolás nem bizto-

sítható. 

Utaztatásra, szál-

lásra vonatkozó in-

formációk, fakulta-

tív programra való 

jelentkezés. 

Kényelmi szolgál-

tatások biztosí-

tása. 

A szolgáltatások 

a kért informá-

ciók nélkül nem 

biztosíthatóak. 

Étkezéssel kapcso-

latos speciális 

igény (ételérzé-

kenység, allergia, 

diéta). 

Speciális étkezte-

tési igények biz-

tosítása. 

GDPR 9. cikk 

(2) bekezdés 

a) pontja 

alapján az 

Érintett hoz-

zájárulása. 

A speciális jel-

legű étkezés 

nem biztosít-

ható. 

Konferen-

cián 

résztvevő 

látogató, 

Vezetéknév és ke-

resztnév. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencián nem biz-

tosított. 
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3.2. A konferencia helyszíni lebonyolításával összefüggő adatkezelés 

érdek-

lődő. 

 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

 
E-mail cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. 

A konferencia 

szervezése. 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

Intézmény 

neve/Kar. 

Az Érintett az in-

tézmény, kar 

alapján nem be-

azonosítható. 

Az OTDK tagozata-

inak az ülésén való 

részvételi igény. 

A tagozati ülésen 

való részvétel 

biztosítása. 

Az ülésen való 

részvétel nem 

biztosítható az 

igény leadása 

nélkül. 

Konferen-

cia szer-

vezésén 

dolgozó 

NKE dol-

gozó, ok-

tató és 

hallgató. 

 

Vezetéknév és ke-

resztnév. 

Az Érintett azono-

sítása, az Egye-

tem és az Érintett 

közötti kapcsolat-

tartás, valamint a 

konferencián tör-

ténő részvétel 

biztosítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájáru-

lása. 

Az Érintett rész-

vétele a konfe-

rencia szervezé-

sében nem bizto-

sított. 

Telefonszám, e-

mail cím. 

Az Egyetem és az 

Érintett közötti 

kapcsolattartás, 

valamint a konfe-

rencián történő 

részvétel biztosí-

tása. A konferen-

cia szervezése. 

Az Érintettel tör-

ténő kapcsolat-

tartás nem meg-

valósítható. 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt 

adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmaradá-

sának követ-

kezménye 

Konferen-

cián elő-

adó dolgo-

zatszerző 

hallgató, 

középis-

kolás diák. 

 

Név, intéz-

mény neve, 

aláírás. 

Jelenléti ív veze-

tése a konferencia 

helyszínére tör-

ténő beléptetés 

biztosítására, a re-

gisztráltak megje-

lenésének ellenőr-

zése, statisztika 

készítése a konfe-

rencia lebonyolí-

tása céljából. 

Az adatkezelés 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pontján ala-

pul, jogalapja 

az Egyetem 

jogos érdeke. 

A konferencia le-

bonyolítása nem 

biztosítható. 

Képmás. 

A konferencia 

megörökítése és 

megtörténtének 

igazolása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés f) 

pontján ala-

pul, jogalapja 

A konferencia do-

kumentálása nem 

megvalósítható. 
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3.3. A díjazott dolgozatszerzők jutalmával kapcsolatos adatkezelés 

az Egyetem 

jogos érdeke. 

Tömegfelvétel 

és nyilvános 

közéleti sze-

replésről ké-

szült felvétel 

esetén az 

adatkezelés a 

Ptk. 2:48. § 

(2) bekezdé-

sén alapul. 

Elektroni-

kus megfi-

gyelőrend-

szer által 

rögzített 

adatok. 

Az Egyetem az em-

beri élet, a testi 

épség, a személyi 

szabadság véd-

elme, a veszélyes 

anyagok őrzése, az 

épület-üzemelte-

tés és a kommuni-

káció szempontjá-

ból kritikus infra-

struktúra védelme 

érdekében, illetve 

vagyonvédelem 

céljából elektroni-

kus megfigyelő-

rendszert alkal-

maz. A rendszer 

felvételeket készít 

és tárol. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pontja alap-

ján, az Egye-

tem jogos ér-

deke. 

Az esetleges jog-

sértések nem fel-

deríthetők. 

A konfe-

rencián 

részt vevő 

bírálóbi-

zottsági 

tag, elő-

adó hall-

gató kon-

zulense, 

látogató, 

érdeklődő, 

szervező. 

Elektroni-

kus megfi-

gyelőrend-

szer által 

rögzített 

adatok. 

Az Egyetem az em-

beri élet, a testi 

épség, a személyi 

szabadság véd-

elme, a veszélyes 

anyagok őrzése, az 

épület-üzemelte-

tés és a kommuni-

káció szempontjá-

ból kritikus infra-

struktúra védelme 

érdekében, illetve 

vagyonvédelem 

céljából elektroni-

kus megfigyelő-

rendszert alkal-

maz. A rendszer 

felvételeket készít 

és tárol. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

f) pontja alap-

ján, az Egye-

tem jogos ér-

deke. 

Az esetleges jog-

sértések nem fel-

deríthetők. 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt 

adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmaradá-

sának követ-

kezménye 
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3.4. Szálláshely biztosításával kapcsolatos adatkezelés 

                                                           
2 Egyetem könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó, továbbá a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó – a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. ren-
deletben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzí-
tett - jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

Díjazott 

dolgozat-

szerző 

hallgató, 

középis-

kolás diák. 

Családi és 

utónév, 

születési 

hely és idő. 

A jutalomban ré-

szesült dolgozat-

szerző azonosí-

tása. 

Az adatkezelés 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pontján ala-

pul, jogalapja 

az Érintett 

hozzájárulása. 

Az Érintett beazo-

nosításának hiá-

nyában a jutalom 

nem adható 

át/folyósítható az 

Érintett részére. 

Születési 

hely és idő, 

anyja szü-

letési csa-

ládi és utó-

neve, lak-

cím, adó-

azonosító 

jel, e-mail 

cím, tele-

fonszám, 

bankszám-

laszám és 

tulajdono-

sának neve, 

TAJ szám. 

Az esetleges juta-

lom összegének ki-

fizetéséhez szük-

séges bizonylatok 

kiállítása, a juta-

lomban részesült 

dolgozatszerző 

azonosítása, illetve 

a jutalom átadása 

és kifizetése. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

c) pontján ala-

pul, jogalapja 

jogi kötele-

zettség teljesí-

tése.2 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt 

adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmaradá-

sának követ-

kezménye 

Szálláshe-

lyet 

igénylő, a 

konferen-

cián részt-

vevő ter-

mészetes 

szemé-

lyek. 

Családi és 

utónév. 

Szálláshely fogla-

lása és biztosítása. 

Az adatkezelés a 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont-

ján alapul, jog-

alapja az Érintett 

hozzájárulása. 

Az adatszolgálta-

tás hiányában 

szállás nem bizto-

sítható az Érintett 

részére. 

Név, nem-

zetiség, ál-

landó lakó-

hely, szüle-

tési hely és 

idő, szemé-

lyi vagy út-

levél igazol-

vány 

száma, ér-

kezés-távo-

zás napja, 

szállásra 

vonatkozó 

külön kére-

A szállást igénybe-

vevő személy azo-

nosítása (pl. kár-

okozás esetén), 

adminisztratív fel-

adatok ellátása. 

Az adatkezelés a 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) 

pontja alapján 

szerződés teljesí-

téséhez szüksé-

ges. 
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3.5. Térítésmentes vasúti utazással kapcsolatos adatkezelés 

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

A 36. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezetése, OTDT központi titkárság, 

valamint az Egyetem azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából ere-

dően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük. 

A konferencián résztvevő személyekről készült felvételek az Egyetem különféle közösségi 

felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosult az adatok megisme-

résére: 

- Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Meta Plat-

forms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ír-

ország, https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Az Egyetem az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés 

kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. 

(székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-350854, adószám: 

27125900-2-42, képviseli: Novákné Balogh Nóra, honlap: https://campus21.uni-nke.hu/). 

Az Adatkezelő szálláshely biztosítása céljából továbbítja az Érintett nevét (családi és utó-

név) a szálláshelyt biztosító intézménynek. 

A térítésmentes vasúti közlekedéssel összefüggő, 3.5. pont szerinti adatkezelés vonatko-

zásában további címzettek: 

- MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., adatvede-

lem@mav-start.hu), 

- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (9400, Sopron, Mátyás király u. 19., adatvede-

lem@gysev.hu)  

 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett által a regisztráció során megadott személyes adatokat az Egyetem az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az adatvedelem@uni-nke.hu e-

mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e visszavonás nem érinti a vissza-

lem szemé-

lyes adat-

tartalma. 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt 

adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmaradá-

sának követ-

kezménye 

A konferen-

cián sze-

mélyesen 

részt vevő 

természe-

tes szemé-

lyek. 

Az igénylő 

státusza, 

név, e-mail 

cím, sze-

mélyazono-

sításra al-

kalmas iga-

zolvány tí-

pusa, 

száma. 

A konferenciára és 

a visszautazásra 

történő térítés-

mentes vasúti 

közlekedésre jogo-

sító igazolás kiállí-

tása. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) 

pontja alapján 

harmadik fél (a 

kedvezményt biz-

tosító szolgál-

tató) jogos ér-

deke. 

Az adatszolgálta-

tás hiányában 

nem állítható ki a 

térítésmentes 

utazásra jogosító 

igazolás. 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://campus21.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@mav-start.hu
mailto:adatvedelem@mav-start.hu
mailto:adatvedelem@gysev.hu
mailto:adatvedelem@gysev.hu
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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vonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visz-

szavonásának hiányában a regisztráció során megadott adatok a konferenciáról készült 

beszámoló benyújtása után három évig kerülnek kezelésre, utána véglegesen törlésre ke-

rülnek. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és 5 évig tárolja a benevezett pályamunkák 

OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával 

ellátott papír alapú példányait. 

Az Egyetem a kifizetett pénzjutalmak számviteli bizonylatait a mindenkor hatályos jogsza-

bályi előírás szerinti ideig őrzi, utána véglegesen törlésre kerülnek. 

A konferenciáról készült kép-és hangfelvételek vonatkozásában az Érintett személyekről 

készült felvételeket az Egyetem népszerűsítése céljából, valamint tudományos és törté-

nelmi célból őrzi a nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének időtartamáig, illetve 

annak archiválása esetén a tárolási idő tartamáig. Az Adatkezelő a tárolási idő meghatá-

rozása során a felvétel későbbi cikkekhez, illetve egyetemi kiadványokhoz történő felhasz-

nálásának lehetőségét mérlegeli. 

A térítésmentes vasúti közlekedésre jogosító igazolás kiállítása céljából gyűjtött személyes 

adatokat, valamint a helyszínen vezetett jelenléti íveket az Adatkezelő a konferencia lebo-

nyolítását követően haladéktalanul törli. 

Az Egyetem területére történő belépés során az Érintett személyekről rögzített képfelvéte-

leket felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 24 napig tárolja. 

6. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása 

A 36. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főis-

kolások 2021–2023-ben elért, intézményi konferenciákon már minősített tudományos és 

művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művé-

szeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon 

segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a dok-

tori képzésre történő jelentkezést. 

A konferencia lebonyolításával és a jutalmak kifizetésével összefüggésben kezelt adatok 

az Egyetem szerverén kerülnek tárolásra. 

A konferencia szervezői papír alapú jelenléti ívet vezetnek a rendezvény helyszínére tör-

ténő beléptetés biztosítása, valamint a regisztráltak megjelenésének ellenőrzése céljából. 

A konferencián részt vevők a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi, közszolgáltatásban 

közlekedő, menetrend szerinti járatain, 2. kocsiosztályon menetdíj megfizetése nélkül 

utazhatnak a 36. OTDK helyszíneire/helyszíneiről. Ennek feltétele a 3.5. szerinti személyes 

adataik alapján az OTDT Titkársága által kiállított igazolás, valamint a megadott személy-

azonosításra alkalmas igazolvány felmutatása. 

Az Egyetem a konferencia dokumentálása és a nyilvánosság tájékoztatása céljából kép-és 

hangfelvételeket készít. Az elkészült felvételek az Egyetem honlapján, folyóirataiban, ki-

adványaiban és közösségi felületein (pl.: Facebook, Instagram) is közzétételre kerülhet-

nek. 

7. Az adatok védelme és biztonsága 

Az Egyetem a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adat-

kezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevéte-

lével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy 

a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  
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Az Egyetem ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket al-

kalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvény-

telen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése 

vagy feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem műkö-

dik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.  

Az adatokat az OTDT központi regisztrációs felületén tárolják, amelyhez csak a Szekció 

ügyvezetésének van hozzáférése, illetve a bíráló tanárok leegyszerűsített, anonim hozzá-

féréssel rendelkeznek a felülethez. A pályázók a regisztrációs felületen kizárólag a saját 

adataikhoz férnek hozzá. 

8. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Jelen adatkezeléssel összefüggésben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal 

nem történik. 

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattováb-

bítás 

Célzott adattovábbítás nem történik harmadik országba, azonban az Egyetem közösségi 

felületeken történő közzététele okán hozzáférhetővé válhatnak. 

10. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az Érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, 

melyet az 1. és 2. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet. 

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó  

a) személyes adatokhoz való hozzáférést (az Érintett jogosult arra, hogy az adatke-

zelőtől 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), 

b) személyes adatokhoz való 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 nyilat-

kozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

c) személyes adatok törlését (az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adat-

kezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indo-

kolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által 

előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

d) személyes adatok kezelésének korlátozását (az Érintett jogosult arra, hogy kéré-

sére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel tel-

jesül) (GDPR 18. cikk), 

e) személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az Érintett jo-

gosult 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 adatkezelő-

nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a sze-

mélyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fenn-

állása esetén) (GDPR 20. cikk), 
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f) 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 em-

lített 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 el-

sőbbséget 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), továbbá 

g) a tárgyi hozzájáruló nyilatkozatának a visszavonását; a hozzájárulását az adatve-

delem@uni-nke.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e 

visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkeze-

lés jogszerűségét. 

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére 

kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tilta-

kozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyo-

lultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá jogsérelem ese-

tén bírósághoz fordulhat (a pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tar-

tózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

 

Budapest, 2023. március 14. 
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