ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KONFERENCIA, VERSENY VAGY EGYÉB ESEMÉNY LEBONYOLÍTÁSA
1. Preambulum
Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842; a továbbiakban: METU vagy
Adatkezelő) ismertesse Önnel az általa megrendezett konferencia, verseny vagy egyéb esemény (a
továbbiakban együttesen: rendezvény) lebonyolításával, továbbá a rendezvény résztvevőiről készült
fotók és videók közzétételével összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit megfelelve
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 (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation
(GDPR)) előírásaiban, és
- a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak.
2. Adatkezelő
A METU adatkezelőnek minősül a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései
tekintetében.
Adatkezelő elérhetőségei:
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
e-mail: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési
gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és
magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az
adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu címen.
3. Az adatkezelés
3.1. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a szervezési kapcsolattartás a rendezvény előtt, alatt, utógondozás a rendezvényt
követő naptári év végéig (rendezvény utókommunikáció, a rendezvényen kapcsán kialakuló szakmai
munka, networking támogatása, következő kapcsolódó eseményekről tájékoztatás), valamint az
elkészült kép, hang, videó felvételek felhasználása a rendezvény dokumentálására, ha pályázati
támogatást kapott, annak elszámolásához, disszeminációs tevékenység során felhasználás, különösen
honlap, közösségi média, sajtó, konferencia kötet, absztrakt kötet, programfüzet, oktatási
tevékenységek, valamint az állam és a fenntartó számára készített beszámolók során. Az adatkezelés
az adatok átvételét és felhasználását egyaránt magában foglalja.
3.2. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok köre rendezvényenként eltérő lehet. Rendezvények lebonyolítása során leggyakrabban
kezelt adatok: név, születési dátum, lakcím, oktatási intézmény neve és a szak megjelölése, e-mail cím,
pénzügyi elszámolás esetén bankszámlaszám (a továbbiakban együttesen: a rendezvény
lebonyolításához szükséges adatok), fénykép, videófelvétel,.
3.3. Érintettek köre
A METU által megrendezett rendezvényen részt vevő természetes személyek.
3.4. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása kizárólag a 3.1. pontban megjelölt célok
érdekében történik.
Az Adatkezelő elvégezte jogos érdeke alátámasztásához szükséges érdekmérlegelést, amelynek
keretében az adatkezelés céljaira tekintettel megvizsgálta a magánszemélyek jogait és szabadságát
érintő kockázatokat, hátrányokat és ezek csökkentése, mérséklése, és Adatkezelő érdekeivel szembeni
elsőbbségének biztosítása céljából, meghozta a szükséges intézkedéseket. Az érdekmérlegelési
tesztet az Adatkezelő kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtja.
3.5. Az adatok forrása
A fotókat és videófelvételeket az adatkezelő által megbízott fotós készíti. A rendezvény
lebonyolításához szükséges adatok az érintettől származnak.
3.6. Az adatokhoz hozzáférés, tárolás
Az Adatkezelő az adatok kezelését biztonságos informatikai környezetben végzi. Az Adatkezelő minden
tőle elvárható adatbiztonsági intézkedést foganatosít annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen
harmadik személyek ne férhessenek hozzá.
3.7. Az adatkezelés tartama
Az Adatkezelő a fényképeket és a videófelvételeket az esemény időpontját követően 5 évig hozhatja
nyilvánosságra. A már megjelentetett kiadványokban szereplő felvételeket az Adatkezelőnek nem áll
módjában visszahívni.
A rendezvény lebonyolításához szükséges adatokat Adatkezelő az adatokat a rendezvényt követő
naptári év végéig kezeli.
A pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok megőrzési ideje a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény értelmében 10 év.
3.8. Adatok továbbítása, adatfeldolgozók
Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatot.
Adatfeldolgozók köre: közösségi médiaszolgáltatók; országos, regionális és helyi médiaszolgáltatók;
kommunikációhoz kapcsolódó alvállalkozók; pályázati források esetén pályázatíró és a pályázatot
elbíráló szervezet; fenntartó. A rendezvény lebonyolításában közreműködő szervezetet és pályázati
forrást a rendezvény tájékoztatója tartalmazza.
4. Az adatok bizalmassága és biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz
minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő intézkedést.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok
kizárólag az arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők,
a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás szintű
védelmi eljárások révén,
az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosított legyen,
az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartama alatt.
5. Az Önt megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu email-címen
érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján a jogszabályban megjelölt keretek között:
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (15. cikk);
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b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont
adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően (15. cikk);
c) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen (21. cikk): az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő
kezelése ellen, azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a
tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt. Amennyiben az érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését,
azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az
adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább
folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó
döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet;
d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (16. cikk);
e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk);
f)

kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk);

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20.
cikk);
h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti
hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
6. Kérdések, az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Adatvédelemmel
kapcsolatos
kérdéseivel,
kéréseivel
adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu e-mail címen!

kérjük,

forduljon

hozzánk

az

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségen válaszolunk.
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím:1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:+36 (1) 391-1400
fax.:+36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu
Budapest, 2022.03.18.
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