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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem által 
szervezett 2022. július 14-16. között megrendezett  
53. vándorgyűléshez kapcsolódó adatkezelésekről 

 
Adatkezelő megnevezése: 
Adatkezelő képviselője: 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor 

Intézményi adószáma: 19294784-2-13 
Adatkezelő székhelye: 
Adatkezelő levelezési címe: 
Adatkezelő honlapja: 

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
2103 Gödöllő, Pf. 303. 
www.uni-mate.hu  

Adatkezelő elektronikus címe: 
Adatkezelő telefonszáma: 

adatvedelem@uni-mate.hu 
+ 36 28 522 000 

Adatvédelmi tisztviselő neve: 
Adatvédelmi tisztviselő elektronikus címe: 

Györe Bence 
dpo@uni-mate.hu  

 
Az Adatkezelő (továbbiakban: Egyetem, vagy Adatkezelő) jelen adatkezeléssel érintett a személyes 
adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli: 
 
✓ információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Info. tv.), 
✓ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR), 

✓ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk). 
 
1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 
Az adatkezelés célja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete (MKE) által megrendezésre kerülő 2022. július 14-16. között megrendezett 53. 
vándorgyűlésre való jelentkezés, a Vándorgyűlés szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátása; a rendezvényen részt vevőkkel való kapcsolattartás. 
 
I. Az adatkezelés jogalapja a regisztrációnál megadott személyes adatok tekintetében  
- a személyazonosító adatok (Név, MKE tagsági kártya száma; Területi szervezet / szekció neve; 
e-mail cím) esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett 
hozzájárulása; 
- a munkahely adatok (munkahely típusa) esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti érintett hozzájárulása; 
- a rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatok (részvételi minőség, a részvételre hányadik 
esetben kerül sor, a részvétel dátuma) esetén: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti érintett hozzájárulása; 
- programokon való részvétel megjelölése esetén: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti érintett hozzájárulása; 
 
II. Az eseményen készült videó, hang és képfelvételek (a rendezvényeken készült fotók és 
videofelvételek, melyeken a résztvevők véletlenszerűen feltűnhetnek) tekintetében: a Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a 
rendezvényen és a hozzá kapcsolódó eseményeken fénykép-, hang- és videofelvételek készülnek, 
amelyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek a vándorgyűlés hivatalos honlapján a 
www.mkevandorgyules.hu oldalon. 
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Amennyiben Ön a tájékoztatás mellett az adott rendezvényen megjelenik, kameráját és 
mikrofonját bekapcsolja, Adatkezelő ezt egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra 
vonatkozóan, hogy a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a képek, hang és videofelvételek 
készítéséhez és a tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz. Nincs szükség hozzájárulásra a 
felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről 
készült felvétel esetén. 

 
2. Az Érintettek 
 
Az adatkezelés érintettjei a rendezvényre jelentkezők és az azon részt vevő természetes személyek. 
 
3. Az adatkezelés időtartama 
 
A regisztrációkor megadott adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a 
rendezvényt követő 30 napig tart. Az eseményen készült videó, hang és képfelvételek tekintetében 
a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában határozatlan ideig tart. 
 
4. Személyes adatok forrása 
 
A rendezvényre jelentkezők, az azon részt vevő természetes személyek. 
 
5. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 

 
6. Adatokhoz való hozzáférés 
 
Az érintettek személyes adatait kizárólag az Egyetem azon munkavállalói jogosultak megismerni, 
akiknek a rendezvények lebonyolítása a feladatai közé tartozik, illetve akik a felvételek 
készítésében és nyilvánosságra hozatalában részt vesznek, a feladataik ellátásához szükséges 
mértékben. 
 
7. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Egyetem személyes adatait saját szerverén tárolja. A technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 
megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. A biztonságról 
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Megfelelő intézkedésekkel 
gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatait védje 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. 
 
A Microsoft Teams által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések: 
 
✓ Az online esemény rögzítésekor minden résztvevő értesítést kap a rögzítés megkezdéséről, és 

az online résztvevők közvetlenül hozzáférhetnek a Microsoft Teams adatvédelmi 
értesítőjéhez. A felvételek csak a híváson résztvevő és a megbeszélésre meghívott személyek 
számára érhetők el. Emellett a felvételeket a Microsoft Teams egy ellenőrzött tárházban tartja, 
amelyet engedélyek és titkosítás véd. 
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✓ A Microsoft Teams soha nem használja a Teams adatait hirdetések megjelenítéséhez.  
✓ A Microsoft Teams segítségével bonyolított online eseményeken a Teams nem követi nyomon, 

hogy a résztvevők figyelnek-e vagy azt, hogy valaki több mindent csinál egyszerre 
✓ Az adatok legkésőbb az előfizetés megszűnése vagy lejárta után törlődnek.  
✓ A Microsoft Teams szigorú intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozott legyen az 

érintett adataihoz való hozzáférés.  
✓ Az érintett bármikor, bármilyen okból hozzáférhet saját ügyféladataihoz.  
✓ A Microsoft Teams rendszeres átláthatósági jelentéseket ad az átláthatósági központban 

(Transparency Hub), amelyben részletezi, hogyan reagált a harmadik féltől származó adatok 
iránti igényekre. 

 
8. Adattovábbítás 
 
Adattovábbítás történhet az érintett képviselője (törvényes és ügyleti egyaránt), érintett jogutódja, 
bíróság, egyéb hatóság részére. Az eseményen készült videó, hang és képfelvételek tekintetében a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) részére. 
 
A személyes adatokat az Egyetem nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi 
szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban a nyilvános médiatartalmakat a 
feltöltést követően bárki megismerheti. Az Egyetemnek nincs ráhatása arra, hogy az interneten 
közzétett felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért az Egyetem felelősséget nem 
vállal. 
 
9. Az érintett jogai 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az Adatkezelő elérhetőségein élhet. Kérésével 
közvetlenül a rendezvény kapcsolattartójához, Kiss Gáborhoz is fordulhat a kiss.gabor@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. 
 
Hozzájárulás visszavonásához való jog 
 
Hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A regisztrációkor megadott adatok 
tekintetében a hozzájárulás visszavonása a rendezvényen való részvételi szándék visszavonásával 
jár. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. 
 
Tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő jelen 
tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 
 
Hozzáférési 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, továbbá azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel az 
Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja. Hozzáférést kérhet a kezelt személyes 
adatokhoz, pl. másolat formájában.  
 
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
 
Kérheti személyes adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. 
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Törléshez való jog 
 
Kérheti személyes adatainak törlését. A rendezvény előtti törlési kérelem a rendezvényen való 
részvételi szándék visszavonásával jár. Az adatkezelés időtartamának lejáratakor személyes 
adatait automatikusan, kérelem nélkül is töröljük. Töröljük tovább abban az esetben is adatait, ha 
az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha: 
 
✓ vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
✓ az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
✓ az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 
Az adathordozhatósághoz való jog  
 
Ön jogosult arra, hogy személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban másolatot kapjon, vagy adatainak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen 
továbbítását kérje. 
 
Jogérvényesítési lehetőségek 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.   
Honlap: www.naih.hu  
Telefon: 06-1-391-1400 
Telefax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   
 
A fentiek mellett a NAIH-hoz történő panasz benyújtásának a joga akkor is megilleti az érintettet, 
ha megítélése szerint az adatkezelés sérti a Rendelet rendelkezéseit, emellett a NAIH döntésével 
szemben, valamint a jogait sértő adatkezelés esetében általánosságban is bírósághoz fordulhat. 

 
 
Kelt: Gödöllő, 2022. április 29. 
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