Adatvédelmi tájékoztató
A Közép-európai Egyetemen (cím: 1051 Budapest, Nádor u. 9.) nagy hangsúlyt fektetünk a
személyes adatainak védelmére és arra, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete
(GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató
a 2019-es Kutatók éjszakáján gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és
megőrzésére vonatkozik.
*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.

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
A Közép-európai Egyetem Társadalmi Felelősségvállalási Irodája az Egyetemet a magyar
társadalommal összekapcsoló és a társadalmat érintő programokkal foglalkozik.
Ha szeretne többet megtudni tevékenységünkről, kérjük, hogy látogasson el a honlapunkra.
https://www.ceu.edu/about/community-engagement.
2. Az adatkezelő elérhetősége
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 3273000
3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Szél Írisz, adatvédelmi tisztviselő
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu
4. Mi a személyes adatok kezelésének célja?
A rendezvényen fénykép és videófelvétel készítésére sor kerülhet.
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A videófelvételt az Egyetem “public outreach” eseményeiről szóló videó, valamint annak az
Egyetem mindennapi életét bemutató videó elkészítéséhez és az Egyetem honlapján, valamint
a közösségi médiában történő közzétételéhez használjuk fel.
A fényképeket megjelentetjük az idei évi Kutatók éjszakájáról szóló beszámolóban az Egyetem
honlapján és a közösségi médiában.
A jövőbeli Kutatók éjszakájáról szóló esemény promotálásához felhasználjuk a fényképeket és
videófelvételeket, és azokat közzétesszük az Egyetem honlapján, illetve a közösségi
médiában.

A közösségi média alatt az alábbiakat értjük:
Közösségi médium
Facebook
Instagram
Flickr
Youtube
Twitter

Adatkezelési tájékoztatója
https://www.facebook.com/privacy/explan
ation
https://help.instagram.com/519522125107
875?helpref=page_content
https://www.flickr.com/help/privacy
https://support.google.com/youtube/answ
er/2801895?hl=hu
https://twitter.com/en/privacy

5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
A személyes adatokat az Egyetem az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles a
személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár
hátrányos jogkövetkezménnyel.
A Kutatók éjszakáján való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az eseményen Önről és az
Önnel együtt lévő 16. éven aluli látogatókról (adott esetben)
-fényképet és videót készítsünk,
-a rendezvényről beszámolót állísunk össze és az Egyetem “public outreach” eseményeiről
szóló videót készítsünk, majd ezeket az Egyetem honlapján és a közösségi médiában
közzétegyük,
-a jövő évi Kutatók éjszakájáról szóló eseményt promotáljuk az Egyetem honlapján és a
közösségi médiában.
Amennyiben a fentiekhez nem kívánja hozzájárulását megadni, kérjük, hogy ezt az esemény
megkezdése előtt a rendezők felé jelezze.
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Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.
6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?
A jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatkezelési célból az Egyetem az érintettek
alábbi személyes adatait kezelheti:
-

képmás (fénykép, videófelvétel)
hang (videófelvétel)

7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Az adatok az Egyetem kezelése alatt maradnak. Az adatok harmadik személy részére nem
kerülnek továbbításra, kivéve, ha ezt jogszabály teszi kötelezővé.
Az Egyetem az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzéséhez (fénykép és
videófelvétel elkészítése, feldolgozása) az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név

Székhely

Tevékenység

Fekecs Bence

9081
Győrújbarát, Fotózás
Templomsor u. 60.

Az Egyetem a fenti feladatok ellátására az adatfeldolgozókkal írásbeli szerződést köt.
8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
Fénykép és videófelvétel készítése
A 4. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek
hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.
Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonástól számított legkésőbb 25
(huszonöt) napig kezeljük még személyes adatait - feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja
nincs – a technikai műveletek elvégzése érdekében.
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.
9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Önnek jogában áll
•
•
•
•

kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést
kifogásolni az adatainak a kezelését
kérni az adatainak a helyesbítését
kérni az adatainak törlését
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•
•

korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
hozzájárulását bármikor visszavonni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Egyetem adatvédelmi
tisztviselőjének a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9 címre.
Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően
teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon
belül.
Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti
meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu
10. Személyes adatainak biztonsága
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes
adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső
adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem
adjuk át más szervezeteknek. További részletekért kérjük olvassa el az Egyetem adatvédelmi
szabályzatát: https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 23.
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