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Adatkezelési tájékoztató 
A „Vizet mindenkinek”  fotópályázathoz kapcsolódó  adatkezeléshez  

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc 

Pozíció: rektor és kancellár 

E-mail címe: adatvedelem@szie.hu 

Telefonszáma: 28 / 522 000 

Honlapja: www.szie.hu 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A 2019. évi Víz Napja alkalmából rendezett „Vizet Mindenkinek” fotópályázat (a továbbiakban: 

Fotópályázat) benyújtásakor megadott személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok 

vonatkoznak: 

 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) 

A Fotópályázatot az alábbi pályázat keretében szervezi a Szent István Egyetem Agrártudományi és 

Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban: Szervező Intézmény):  

A pályázat címe: Mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív 

szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztés (a továbbiakban: 

Pályázat) 

Pályázat azonosítója: EFOP 3.6.1-16-2016-00016 
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3. Az Ösztöndíj pályázat benyújtásához kapcsolódó adatkezelés 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

A pályázó hallgató viselt neve 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Egyetemi kar 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

Egyetemi tagozat 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

E-mail cím 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A képen szereplő személy 
képmása 

A pályamunka szerves részét 
képezi 

Önkéntes hozzájárulás 

A képen szereplő személy viselt 
neve 

A beleegyező nyilatkozatok 
hitelességének megállapításához 
van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

A képen szereplő, 16 éven aluli 
személy képmása 

A pályamunka szerves részét 
képezi 

Önkéntes hozzájárulás 

A képen szereplő, 16 éven aluli 
személy törvényes 
képviselőjének viselt neve 

A beleegyező nyilatkozatok 
hitelességének megállapításához 
van rá szükségünk 

Önkéntes hozzájárulás 

 

Bár az adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük, kérnénk, hogy a megfelelő azonosíthatóság 

érdekében teljesen töltsed ki a pályamunkával együtt beküldendő nyilatkozatokat. Hogyha esetleg 

személyt fotózol, és ez a személy azonosítható módon, arcképpel – képmással – szerepel a képen, 

kérünk, hogy fordíts külön figyelmet arra, hogy ők is kitöltsék a rájuk vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozatot, vagy nyilatkozatokat. 16 éven aluli személyek esetén a törvényes képviselőjük gyakorolja 

az adataik feletti jogot.  

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A fent felsorolt adatokat a Te, illetve a fényképen felismerhető személy – 16 éven aluli személy esetén 

a törvényes képviselőjének – önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. E hozzájárulást akár Te, akár a 

képen szereplő személy (vagy törvényes képviselője) visszavonhatjátok. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezéskor megadott adataidat a pályázat fenntartási ideje alatt kötelesek vagyunk tárolni. Ez a 

fenntartási idő 2025. július 31. napján jár le, ezután a pályázati anyagok elektronikusan tárolt 

példányait töröljük, a papíron tárolt példányokat pedig megsemmisítjük. 
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4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

Az általad megadott személyes adatokat az Egyetemen 

 az Szervező Intézmény a Fotópályázat szervezésében és lebonyolításában részt vevő 

munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, az elbíráláshoz szükséges mértékben kezelik.  

Az Ösztöndíjra beérkező pályázatok tartalmát és így a Te személyes adataidat a pályamunkákat elbíráló 

szakmai zsűri tagjai is megismerik. 

A pályázatban részt vevő képeket a készítők nevével együtt a Facebook felületén is publikálni fogjuk a 

különdíjban részesülő pályamunka megszavazásához. 

A pályázat keretében a Szervező Intézmény 2019. március 18. és 2019. március 29. között kiállítást tart 

a beérkezett pályamunkákból a saját könyvtárában. 

A fentiektől eltérő esetekben az Egyetem a személyes adataidba betekintést a Pályázathoz kapcsolódó 

ellenőrzések során kizárólag az ellenőrzést végző hatóságok erre kijelölt munkatársai számára, a 

feladatuk ellátásához szükséges mértékben biztosítja.  

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem a megadott személyes adataidat elektronikusan gyűjti, de a pályázat jellegzetességeiből 

adódóan papír alapon is tárolja. A jelentkezéskor, e-mailben megadott adataidat az Egyetem a 

Fotópályázat szervezéséért és lebonyolításáért felelős munkatársai kinyomtatják, és a Pályázat anyagai 

között tárolják majd. Az elektronikus formában található adatokat az Egyetem a saját szerverein 

tárolja.  

Az Egyetem a pályázati anyagokat azok megsemmisítéséig a Fotópályázat lebonyolításáért felelős 

szervezeti egység irodájában, elzárva őrzi, és a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az 

elektronikus állományok végleges törléséről szintén jegyzőkönyv készül. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataidat védjük többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

A Facebookra feltöltött anyagok védelméért és biztonságáért a Facebook felelős, akiknek az 

adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken érheted el: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


 Adatvédelmi tájékoztató 2019. január 30. 
 

4 
 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 
 

A GDPR alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhetsz az Egyetemtől arról, 

hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

A jelentkezés során megadott, és a megítélt ösztöndíjjal kapcsolatos adataidról a pályázat fenntartási 

ideje alatt, azaz 2025. július 31. napjáig érdeklődhetsz. 

5.2. Helyesbítéshez való jog 
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy a megadott személyes adataidat módosítsuk. Írd 

meg például, ha megváltozott az e-mail címed vagy a neved. Ehhez csak az Neptun-kódodra és a 

nevedre van szükségünk. A módosítást a lehetőséghez képest azonnal elvégezzük.  

5.3. Törléshez való jog 
 

Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy töröljük a jelentkezés során önkéntes 

hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat. A kérésednek haladéktalanul igyekszünk eleget 

tenni.  

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Ha úgy érzed, hogy gond volt az adatkezeléssel, kérünk, hogy elsőként jelezd az Egyetem adatvédelmi 

tisztviselőjének a problémát, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is 

előfordulhasson. Írj az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu emailcímre, és igyekszünk 

haladéktalanul megoldást találni.  

mailto:adatvedelem@szie.hu
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Ha mégsem sikerült, vagy nem vagy elégedett a megoldási javaslatainkkal, a lakóhelyed szerinti 

bíróságnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) 

vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

jogaid gyakorlása vonatkozásában jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a 

panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már 

megkerested az Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogaid gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

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 

 


