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Adatkezelési tájékoztató 

a 16. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciához kapcsolódó adatkezelésről 

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:  19294784-2-44 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:  Györe Bence 

Elérhetősége:  dpo@uni-mate.hu 

 

2. Jogszabályi háttér 
 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a konferenciához kapcsolódó 

személyes adatok kezelése 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) 

• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (a 

továbbiakban: Ltv.) 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) 

• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa tv.) 

 

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és 

időtartama 
 
Az adatkezelés célja a konferencia megszervezése, lebonyolítása, a programok összeállítása, és a 

konferenciához kapcsolódó konferenciakötet elkészítése. 

mailto:adatvedelem@uni-mate.hu
http://www.uni-mate.hu/
mailto:dpo@uni-mate.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv
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3.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Név 

azonosítás 

szerződés teljesítése 
[GDPR 6. cikk (1) b)] 

2023.05.31-ig 

Képviselt intézmény 

Státusz 

E-mail cím kapcsolattartás 

Jelszó fiók létrehozása 

Vevő neve 

számla kiállítása 
jogi kötelezettség  
[GDPR 6. cikk (1) c); Áfa tv. 

159. § (1); 169. § b), e)]  

8 évig 
[Sztv. 169. § (2)]  

Vevő címe 

Számla sorszáma 

 

3.2. Konferenciához és konferenciakötethez kapcsolódó adatkezelés 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Név konferencia 

megszervezése, 

konferenciakötet 

elkészítése és 

megjelentetése 

szerződés teljesítése 
[GDPR 6. cikk (1) b)] 

2023.05.31-ig 
E-mail cím 

Előadás, poszter, 

absztrakt, szimpózium 

 
A konferenciakötet az Egyetem Iratkezelési Szabályzata értelmében nem selejtezhető dokumentum. 

Az abban megjelenő személyes adatok nyilvánosságra kerülnek a konferencia hivatalos honlapján, és 

az Egyetemi Levéltár tudományos céllal megőrzi az Ltv. rendelkezései alapján. 

 
Az Egyetem az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

• A konferencia honlapjának üzemeltetéséhez, karbantartásához és a regisztrációs, valamint a 

konferencia részvételhez és konferenciakötethez kapcsolódó adatok kezeléséhez Betyár Gábor 

egyéni vállalkozó szolgáltatásait. Az adatfeldolgozó székhelye: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B. 

5/15., adószáma: 66557348-1-26. 

• A számlázáshoz az SAP vállalatirányítási rendszerét. A rendszer működtetője az SDA Informatika 

Zrt. Az adatfeldolgozó székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., adószáma: 11684057-2-43, 

cégjegyzékszáma: 01-10-140314. 

• Hivatalos levelezéséhez, így a konferenciával kapcsolatos ügyféllevelezéshez a Microsoft 365 

vállalati verziójának levelezési és tárhely szolgáltatását. A Microsoft Corporation magyarországi 

leányvállalata, a Microsoft Magyarország Kft. székhelye: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3., 

adószáma: 10836653-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-262313. 
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4. Adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Adattárolás 
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozók a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, 

szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, 

amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A 

biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak. Megfelelő 

intézkedésekkel gondoskodnak továbbá arról, hogy a személyes adatait védjék többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az alkalmazott 

technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen. 

4.2. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás 
 
Személyes adataihoz a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezeti egység 

(Neveléstudományi Intézet) vezetője, és a konferenciaszervezésben és a konferenciakötet 

összeállításában érintett munkatársai, valamint a konferencia elnöke és titkára férhetnek hozzá, a 

munkájuk ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten. Személyes adatait nem továbbítjuk 

harmadik fél részére. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. 

Kéréseivel közvetlenül a konferencia kapcsolattartójához, Borné Péter Orsolyához is fordulhat a 

kgykonf@uni-mate.hu e-mail címen. Ha élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt 

a tárolási időn belül tegye meg, különben csak az adatok törléséről fogjuk tudni tájékoztatni. 

 

5.1. 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 1 

hónapon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk]. 

 

5.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Kérheti személyes adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. A kérésnek 

haladéktalanul igyekszünk eleget tenni [GDPR 16. cikk]. 

mailto:kgykonf@uni-mate.hu
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5.3. Törléshez és elfeledtetéshez való jog 
 
Kérheti személyes adatainak törlését [GDPR 17. cikk]. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget 

tenni. A regisztrációs adatok idő előtti törlésének kérése a rendezvényen való részvételi szándék 

visszavonásával jár. Tájékoztatjuk, hogy a konferenciakötetben megjelent adatok törlése, annak 

természetéből fakadóan nem teljesíthető, figyelembe véve a nyilvánosságra hozatal és az internetes 

technológia sajátosságait. 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Kérheti az adatkezelés korlátozását [GDPR 18. cikk], 

• ha azok véleménye szerint pontatlanok, nem naprakészek. Ebben az esetben az adatkezelést 

felfüggesztjük arra az időtartamra vonatkozóan, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát. 

• ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését. Ebben az esetben az adatokat 

zároljuk. 

• ha nincs már szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy a szerződés teljesítése jogalapon, automatizált módon kezelt személyes 

adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, vagy 

adatainak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását kérje. A kérésnek 1 hónapon 

belül eleget teszünk [GDPR 20. cikk]. 

 

6. 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 problémára mégsem sikerül megoldást találni, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, 

adatainak az előírások megsértésével történő kezelése esetén, vagy jogai érvényesítése érdekében 

választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot 

kezdeményezhet. 
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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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

