Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által szervezett
„Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung von Unternehmen insbesondere im Kartell- und
Datenschutzrecht de lege lata und de lege ferenda” elnevezésű rendezvény
lebonyolítása során végzett adatkezelésről
A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban:
tájékoztató) tájékoztatást nyújt az érintett részére a Alexander von Humboldt Alapítvány által támogatott projekt
(Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) (a továbbiakban: projekt) finanszírozásában, 2020.
október 8. napján online formában megszervezett „"Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung von
Unternehmen insbesondere im Kartell- und Datenschutzrecht de lege lata und de lege ferenda” elnevezésű
rendezvény (a továbbiakban: rendezvény/konferencia) lebonyolításával összefüggésben végzett adatkezeléséről,
amely során az alábbi jogszabályok és belső szabályzatok rendelkezéseit veszi figyelembe:
a) 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)
szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban "GDPR");
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.);
c) a Miskolci Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Közérdekű Adat Megismerési, Közzétételi Szabályzat (a
továbbiakban: Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat);
d) 9/2020. számú Rektori – Kancellári utasítás a Miskolci Egyetem által szervezett rendezvények lebonyolítása
során végzett adatkezelésről.
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő személye, elérhetőségei
Az adatkezelő és képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc - Egyetemváros, Intézményi azonosító:
FI87515, Tel: 46/565-111, Honlap: www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr. Horváth Zita rektor, E-mail:
rektor@uni-miskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/565-111/10-32.
Az adatkezelő szervezeti egység: Állam- és Jogtudományi Kar (képviseli: Prof. Dr. Csák Csilla dékán).
A rendezvény kapcsolattartója: Dr. Jacsó Judit, jogjacso@uni-miskolc.hu, tel.: 46/565-111/13-52
Kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@uni-miskolc.hu.
A tájékoztatóban megjelölt adattovábbítás címzettje: Alexander von Humboldt Alapítvány (Jean-Paul-Str. 12.
53173 Bonn).
Az érintett személye
Valamennyi természetes személy, aki a rendezvényen való részvételi szándékát jelzi és valamennyi természetes
személy, aki a rendezvényen részt vesz (a továbbiakban együtt: érintett).
Az adatkezelési folyamatok
1. A rendezvényt megelőzően végzett adatkezelés: a rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az
érintett a rendezvényre vonatkozó felhívásban szereplő elektronikus űrlap kitöltésével tehet meg. Az űrlapon az
alábbi személyes adatok megadása az alábbi célból kötelező:
– az érintett teljes neve és intézményi hovatartozása; az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, valamint a
rendezvényre jelentkezők számának tükrében a rendezvény lebonyolításának megszervezése.
– az érintett e-mail címe; az adatkezelés célja: a rendezvénnyel kapcsolatos kapcsolattartás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a
hozzájárulását az űrlapon szereplő jelölőnégyzet kipipálásával és az űrlap elküldésével teheti meg.
Az adatkezelés időtartama: a projekt lezárását követő 1. év vége. A projekt lezárásának ideje: 2023. július 31.
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Az adatok megismerésére jogosultak köre: a projektvezető és a projekt adminisztrátorai, valamint a projekt
finanszírozását biztosító Alexander von Humboldt Alapítvány jogosult betekinteni, illetve adatszolgáltatást kérni
az adatkezelő által kezelt személyes adatokról.
2. A rendezvény lebonyolítása során és azt követően végzett adatkezelés:
a) Fényképfelvétel készítése és tárolása, valamint nyilvánosságra hozatala:
– tájékoztatjuk az érintettet, hogy a rendezvényről fényképfelvételek (képernyőfotó) készülnek, amelyek
elkészítése során az adatkezelő törekszik arra, hogy a felvételeken lehetőség szerint több személy szerepeljen.
Az érintett e tájékoztatást a jelenléti íven külön is megkapja, amelynek aláírásával azt tudomásul veszi. A
fényképfelvételeket az adatkezelő a nyilvánosság rendezvényről való tájékoztatása érdekében nyilvánosságra
hozza.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Az adatkezelés célja: a rendezvényről, mint közérdeklődésre számot tartó eseményről történő tudósítás, a
nyilvánosság felé történő információk közvetítése, ez utóbbi körében a közös adatkezelők a honlapjukon és
egyes közösségi oldalakon (pl. facebook.com) hírként közzéteszik a rendezvény megvalósulását és a
rendezvényen készült fényképfelvételeket.
Az adatkezelés időtartama: a fényképfelvételek nyilvánosságra hozatalától számított 3. év vége.
Az adatok megismerésére jogosultak köre: az adatok nyilvánosságra hozatala miatt bárki megismerheti a
fényképfelvételeket, aki meglátogatja az adatkezelő honlapját, illetve közösségi (facebook) oldalát.
b) A rendezvény dokumentációja: az adatkezelő a rendezvény lebonyolítása során keletkezett személyes
adatokat tartalmazó dokumentumokat a projekt dokumentálása, a projektet finanszírozó szervezet felé történő
elszámolás céljából kezeli és tárolja. A dokumentációban szereplő személyes adatokat harmadik személy részére
– ide nem értve a projekt finanszírozót – nem továbbítja.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő megfelelően igazolni tudja a rendezvényt
finanszírozó Alexander von Humboldt Alapítvány részére a rendezvény
Az adatkezelés időtartama: a projekt zárását követő 1. év vége.
Az adatok megismerésére jogosultak köre: a projektvezető és a projekt adminisztrátorai, valamint a projekt
finanszírozását biztosító Alexander von Humboldt Alapítvány jogosult betekinteni, illetve adatszolgáltatást kérni
az adatkezelő által kezelt személyes adatokról.
Az érintett jogai
Az adatkezelő feltétel nélkül biztosítja a érintettek részére az alábbi jogaik érvényesítését.
– átlátható tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12–14. cikkek]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés
megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal
összefüggő minden információról. Jelen tájékoztató elektronikus közzétételével az adatkezelő lehetőséget
biztosít arra, hogy azt az érintett bármikor megismerje.
– a személyes adatokhoz való hozzáférés joga [GDPR 15. cikk]: az érintett írásban – ide értve az elektronikus
utat is – előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet.
Az érintett kérelmére az adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az érintettre vonatkozó
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az esetleges adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő elősegíti az érintett e jogának
érvényesülését,
illetve
érvényesítését
azzal,
hogy
az
Adatkezelő
honlapján
a
Közérdekű/Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok (http://www.uni-miskolc.hu/adatkezelesselkapcsolatos-dokumentumok) fül alatt található "Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről"
dokumentumot közzétette annak érdekében, hogy az érintett megfelelő tartalmú kérelmet nyújthasson be e
jogának érvényesítésekor. Az Adatkezelő ezen kívül elfogad minden kérelmet, amelynek tartalmából
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megállapítható az érintett e jogának érvényesítésére irányuló kérelme és az érintett kétséget kizáróan
beazonosítható.
– a személyes adatok helyesbítéséhez való jog [GDPR 16. cikk]: az érintett kérheti személyes adatainak
indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz, valamint – figyelemmel az
adatkezelés céljára – kérheti személyes adatainak kiegészítését.
– a személyes adatok törléséhez való jog [GDPR 17. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő – a
kötelező adatkezelés kivételével – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A személyes adat
törlése esetén az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítási költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges további adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a törléshez való jogot korlátozza és az adatok
törlését megtagadja, illetve ne valósítsa meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott
valamely feltétel fennáll, így különösen, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából [17. cikk (3) bekezdés a) pont], illetve ha az jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez továbbra is szükséges [17. cikk (3) bekezdés e) pont].
– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását,
amennyiben
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
– tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 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 elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
– adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
feltéve ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk
(2) bekezdés a) pont] vagy az adatkezelés szerződésen alapul [6. cikk (1) bekezdés b) pont] és az adatkezelés
automatizált (elektronikus úton) módon történik. Az Adatkezelő a rendezvénnyel összefüggésben kizárólag a
regisztrációs lapon gyűjtött személyes adatokat kezeli az érintett hozzájárulása alapján, így az
adathordozhatósághoz való jog, csak az így végzett adatkezelés tekintetében értelmezhető és gyakorolható.
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Az adatok hordozhatóságához való jog keretében az érintett – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti, hogy
az Egyetem az általa megjelölt személyes adatokat az általa pontosan megjelölt adatkezelő részére közvetlenül
továbbítsa.
– a felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, bírósághoz történő fordulás joga és panasztételi jog [GDPR 77.
cikk]: amennyiben az Egyetem adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy
érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap
URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.
Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy az adatvedelem@unimiskolc.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.
Az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról és menetéről szóló tájékoztatás a Miskolci
Egyetem központi honlapjáról érhető el (Közérdekű/Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok).

Miskolc, 2020. szeptember 24.
Prof. Dr. Csák Csilla s.k.
dékán
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