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Adatkezelési tájékoztató a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos- és 
Alumni osztályaiba történő e-mailen történő jelentkezéssel és a tagsággal kapcsolatban 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) tudományos- és Alumni 
osztályokat működtet, amelyek tudományterületenként szerveződnek. A tudományos osztály célja 
és rendeltetése az adott tudományterületen tevékenykedő doktoranduszok számára közösségi 
rendezvények szervezése, tudományos és szakmai kiadványok szerkesztése és publikálása, valamint, 
hogy kapcsolatot tartson és szakmai együttműködéseket alakítson ki a tudományos élet 
szereplőivel. Az Alumni osztály feladata, hogy kapcsolatot tartson a doktori fokozatot szerzett 
személyekkel a doktori képzés minőségének fejlesztése, illetve a DOSZ és a tudományos osztályok 
működésének elősegítésére érdekében. A tudományos- és Alumni osztályokra vonatkozó 
szabályokat a DOSZ Alapszabálya tartalmazza. 
 
A DOSZ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általuk folytatott adatkezelés során 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 szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi 
Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának és az Európai Unió 
Bíróságának releváns joggyakorlatának megfelelően járjunk el. 
 
Ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adjuk ki a tudományos- és Alumni 
osztályokba történő jelentkezéssel és tagsággal kapcsolatos adatkezelésekre nézve. 
 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 
 
Az Adatkezeléi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a DOSZ, mint adatkezelő, által alkalmazott 
adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek a tudományos- és Alumni osztályokba jelentkező 
személyek, illetve az osztályok tagjainak (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak 
kezelésére vonatkoznak. 
 

2. Az Adatkezelő megnevezése és adatai 
 
2.1.  

A DOSZ, mint adatkezelő adatai 
Név: Doktoranduszok Országos Szövetsége 
Székhely: 1088 Budapest, Falk Miksa utca 1 
Levelezési cím: 1088 Budapest, Falk Miksa utca 1 
Adatkezelő képviselője Molnár Dániel, elnök 
Kapcsolattartó neve: Kopcsjak Tamás János, irodavezető 

E-mail cím: iroda@dosz.hu 
Telefonszám: +36 (30) 518-7958 

 
2.2. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. 
 
 

3. A kezelt személyes adatok köre 
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3.1. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Érintettek a tudományos- és 
Alumni osztályokba történő jelentkezés és tagság során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak, 
illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában Adatkezelőnek 
megküldenek. 
 
Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás 
történne, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó részére. 
 
3.2. A kezelt személyes adatok minden esetben az Érintettektől származnak. 
 
3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az 
adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pontban mutatjuk be. 
 

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama 
 
Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja. 
 
Amennyiben az Adatkezelő számára az Érintettek olyan személyes adatot tesznek hozzáférhetővé, 
amelyre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelési cél nem került hozzárendelésre 
úgy, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes 
adatokat. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési 
Tájékoztató 1. sz. mellékleteként. 
 

4.1. Jelentkezés a tudományos- és Alumni osztályokba 
 
4.1.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az 
érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett által a jelentkezési lapon megadott személyes adatait, 
amelyek a következők: 

a) az érintett nevét, 

b) az érintett születési helyét és idejét, 

c) az érintett anyja nevét, 

d) annak a doktori iskolának a nevét, ahol az érintett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik 

vagy rendelkezett, 

e) azt az időpontot, amikor az érintett doktori képzését megkezdte, 

f) azt az időpontot, amikor az érintett a doktori képzését várhatóan befejezi vagy befejezte, 

g) az érintett e-mail címét és 

h) annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak a nevét, amelybe az érintett jelentkezett. 

4.1.2 Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat a tudományos- és Alumni 
osztályokba történő jelentkezések kezelése céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az 
alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatkör Adatkezelés célja 

az érintett neve azonosítás 

az érintett születési helye és ideje azonosítás 

az érintett anyja neve azonosítás 

annak a doktori iskolának a neve, ahol az 
érintett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik 

vagy rendelkezett 

azonosítás és a felvételi kérelem érdemi 
elbírálása 
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az az időpont, amikor az érintett doktori 
képzését megkezdte 

a felvételi kérelem érdemi elbírálása 

az az időpont, amikor az érintett a doktori 
képzését várhatóan befejezi vagy befejezte 

a felvételi kérelem érdemi elbírálása 

az érintett e-mail címe kapcsolattartás 

annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak, 
a neve amelybe az érintett jelentkezett 

azonosítás 

annak az osztálytagi formának a neve, 
amelyként az érintett jelentkezett 

a felvételi kérelem érdemi elbírálása 

 
4.1.3. Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat a jelentkezés elküldésétől 
a jelentkezés elbírálásáig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő 
kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban. 
 
4.1.4. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 
4.1.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatokat. 
 
4.1.6. A hozzájárulás megadásának hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában elbírálni a 
jelentkezési kérelmet.  
 

4.2. Tagság a tudományos- és Alumni osztályokban 
 
4.2.1 Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az 
érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés (tagsági jogviszony) teljesítésének céljából kezeli 
az érintett által a jelentkezés során megadott személyes adatait, amelyek a következők: 

a) az érintett nevét, 

b) annak a doktori iskolának a nevét, ahol az érintett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik 

vagy rendelkezett, 

c) azt az időpontont, amikor az érintett doktori képzését megkezdte, 

d) azt az időpontot, amikor az érintett a doktori képzését várhatóan befejezi vagy befejezte, 

e) az érintett e-mail címét és 

f) annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak a nevét, amellyel az érintett tagsági 

jogviszonyban áll. 

 
4.2.2. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat az érintett és az 
Adatkezelő között létrejött szerződés (tagsági jogviszony) teljesítése céljából kezeli. Az egyes 
adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatkör Adatkezelés célja 

az érintett neve azonosítás 

annak a doktori iskolának a neve, ahol az 
érintett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik 

vagy rendelkezett 

azonosítás és a tagsági feltételek fennállásának 
vizsgálata 

az az időpont, amikor az érintett doktori 
képzését megkezdte 

a tagsági feltételek fennállásának vizsgálata 

az az időpont, amikor az érintett a doktori 
képzését várhatóan befejezi vagy befejezte 

a tagsági feltételek fennállásának vizsgálata 

az érintett e-mail címe kapcsolattartás 
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annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak 
a neve, amellyel az érintett tagsági 

jogviszonyban áll 
azonosítás 

 
4.2.3. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat a szerződés (tagsági 
jogviszony) létrejöttétől (a jelentkezés a tudományos- vagy Alumni Osztály által történő elfogadása) 
a szerződés megszűnéséig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból 
történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban. 
 

4.3. A tudományos- és Alumni osztályok korábbi tagságának közösségé szervezése és 
események szervezése 

 
4.3.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az 
érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett a tagsági jogviszonya megszűnése után megadott 
személyes adatait, amelyek a következők: 

a) az érintett nevét, 

b) annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak a nevét, amelyben az érintett tagsági 

jogviszonyban állt, és 

c) az érintett e-mail címét. 

 
4.3.2. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat a tudományos- és Alumni 
osztályok korábbi tagságának közösség szervezése és események szervezése céljából kezeli. Az 
egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatkör Adatkezelés célja 

az érintett neve azonosítás 

az érintett e-mail címe kapcsolattartás 

annak a tudományos- vagy Alumni osztálynak 
a neve, amellyel az érintett tagsági 

jogviszonyban állt 
azonosítás 

 
 
4.3.3. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat az érintett általi 
megküldéstől számított két évig kezeli, amely után az Adatkezelő ismételten az érintett 
hozzájárulását kéri. Az adatkezelési idő lejártát követően újabb hozzájárulás megadásának 
hiányában az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a 
személyes adatokat. 
 
4.3.4. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 
4.3.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatokat. 
 
A hozzájárulás megadásának hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintettet a 
közösség részeként kezelni és meginvitálni az általa e célból szervezett eseményekre. 
 

4.4. Adattovábbítás az Európai Unión területén kívülre 
 
4.4.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 49. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az 
érintett kifejezett hozzájárulása alapján jogosult 4.1.-4.3. és 4.5.-4.6. pontokban meghatározott 
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személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre történő továbbítására, különösen a 
tudományos- és Alumni osztályok tagjainak e-mail szolgáltatói számára, valamint az Adatkezelő 
felhőszolgáltatójának számára. 
 
4.4.2. Az adattovábbításra megfelelőségi határozat és megfelelő garanciák alapján történő 
adattovábbítás hiányában kerül sor a kifejezett hozzájárulása jogalapja alapján. 
 
4.4.3. A 4.4.1. pontban meghatározott e-mail és felhő szolgáltatók (Google, Microsoft, Apple) az 
Egyesült Államokba továbbítanak adatokat. 
 
4.4.4. Az adattovábbítás a személyes adatok védelmi szintjének különbönző volta miatt azonban 
kockázatokkal járhat. Az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Államok joga 
nem írja elő a nemzeti szabályozása által engedélyezett beavatkozások tekintetében szükséges 
korlátozásokat és garanciákat, valamint az ilyen beavatkozásokkal szembeni hatékony bírói 
jogvédelmet sem biztosítja a személyes adatok védelme tekintetében. Így különösen sérülhetnek az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. 8. és 47. cikkében biztosított alapvető jogok, valamint az 
Általános Adatvédelmi Rendelet 45. cikkében előírt védelmi szint sem biztosított. Összefoglalóan 
tehát az Egyesült Államok nem biztosít azonos védelmi szintet a személyes adatok védelme 
tekintetében az Európai Unióval. 
 
4.4.5. Az Egyesült Államokban nem működik egységes nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság, 
ámbár különböző állami szervek gyakorolnak ehhez kapcsolódó jogosítványokat. 
 
4.4.6. Az Egyesült Államok adatvédelmi joga egy komplex rendszer, amely az egyes tagállami, 
főként szektorális adatvédelmi jogszabályokból tevődik össze, amelyek így nem biztos, hogy 
valamennyi az uniós jog által biztosított adatkezelési alapelvet és érintetti jogosultságot 
tartalmaznak. 
 
4.4.7. Az Egyesült Államokban az uniós polgárok érintetti jogainak bírósági előtti érvényesítése 
nem biztosított. 
 
4.4.8. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 
4.4.9. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb 72 órán belül gondoskodik az Európai Unión területén kívülre továbbított adatok 
törléséről. 
 
4.4.10. A hozzájárulás megadásának hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában elbírálni a 
jelentkezési kérelmet.  
 

4.5. Adatkezelési nyilatkozatok megtétele 
 
4.5.1 Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja, azaz az érintett 
hozzájárulása alapján kezeli a jelentkező nyilatkozattéléhez szükséges adatokat, amelyek a 
következők: 

a) a jelentkező nevét, 

b) a jelentkező születési helyét és idejét, 

c) a jelentkező anyja nevét és 

d) a jelentkező aláírását. 
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4.5.2. Az Adatkezelő a 4.5.1. pontban meghatározott személyes adatokat az adatkezelési nyilatkozat 
megtételének céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatkör Adatkezelés célja 

a jelentkező neve azonosítás 

a jelentkező születési helye és ideje azonosítás 

a jelentkező anyja neve azonosítás 

a jelentkező aláírása azonosítás 

 
 
4.5.3. A 4.5.1. pontban meghatározott adatkezelés esetén a hozzájárulás önkéntes, azonban ha az 
érintett az adatkezelési nyilatkozatokban meg kívánja adni hozzájárulását az adatai kezeléséhez, 
azonban egyidejűleg nem kíván hozzájárulást adni a nyilatkozat megadásához szükséges személyes 
adatainak kezeléséhez, akkor az Adatkezelőnek nem áll módjában kezelni az érintett jelentkezését. 
 
4.5.4. A 4.5.1. pontban meghatározott adatokat a fentiekben rögzített célból és jogalapon az 
Adatkezelő e jogalapon a jelentkezés elbírálásáig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más 
jogalapon és jogcímen való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban 
 
4.5.5. Amennyiben az érintett nem vagy nem érvényesen adja meg hozzájárulását a 4.1, 4.3. és 4.4, 
pontokban meghatározott adatkezelésekkel kapcsolatban, akkor az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat. 
 

4.6. Adatkezelési nyilatkozat megtörténtének bizonyítása 
 
4.6.1. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) XXII. 
fejezete tartalmazza azt, hogy milyen bizonyító erő fűződik az egyes okiratokhoz. Az egyszerű 
magánokiratok nem feltétlenül bizonyítják a bennük foglaltakat, hiszen nem fűződik hozzájuk 
törvényi vélelem. Ezzel szemben a teljes bizonyító erejű magánokirat azonban az ellenkező 
bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot 
megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el. 
 
4.6.2. Az Adatkezelő a felé tett nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárása, hogy azok a jelentkezés 
kapcsán legalább teljes bizonyító erejű magánokiratokba legyenek foglalva, amelyet a jogbiztonság 
és az Adatkezelő saját gazdasági érdeke is indokol. 
 
4.6.3. Teljes bizonyító erejű magánokirat legegyszerűbb formájában úgy keletkezik, ha az okiratot 
annak kiállítója saját kezűleg írja és aláírja, azonban ennek megkövetelése aránytalan terhet jelentene 
a tudományos- vagy Alumni osztályokba jelentkezők személyek részére, így az Adatkezelő a Pp. 
325. § (1) bek. b) pontja alapján a két tanú igazolásával ellátott okiratokat preferálja. 
 
4.6.4. A kezelt személyes adatok minden esetben az Adatkezelő irányába nyilatkozatot tevő 
személyektől származnak, azonban arra vonatkozólag, hogy kik lesznek a tanúk, az Adatkezelőnek 
semmilyen ráhatása nincs, következésképpen közvetlen akaratán kívül válik adatkezelővé a tanúk 
adatai tekintetében. 
 
4.6.5. Tekintettel arra tényre, hogy jogszerűen senkit nem lehet arra kötelezni, hogy egy 
dokumentumot tanúként igazoljon, így az Adatkezelő a következő adatkezelési vélelmet állítja fel: 
 
4.6.6. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja, azaz a tanú 
önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a tanú tanúzási adatait, amelyek a következők: 
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a) a tanú nevét 

b) a tanú lakóhelyét vagy tartózkodási helyét és 

c) a tanú aláírását. 

4.6.7. Az Adatkezelő a 4.6.6. pontban meghatározott személyes adatokat az adatkezelési 
nyilatkozatok teljes bizonyító erejének biztosítása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait 
az alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatkör Adatkezelés célja 

a tanú neve azonosítás 

a tanú lakóhelye vagy tartózkodási helye azonosítás 

a tanú aláírása azonosítás 

 
4.6.8. Az Adatkezelő irányába nyilatkozatot tevő fél köteles a tanút tájékoztatni, hogy személyes 
adatait az Adatkezelő fogja kezelni. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő elkötelezett a személyes 
adatok jogszerű kezelése mellett, a fentiekben részletezett megfontolásokat tartalmazó adatkezelési 
tájékoztatót a weboldalán is megosztja, valamint a jelentkező kérelmére abból nyomtatott példányt 
is rendelkezésre bocsát. 
 
4.6.9. Az Adatkezelő a 4.6.8. pontban meghatározott intézkedések alapján az Általános 
Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bek. a) pontja értelmében az ellenkező bizonyításáig vélelmezi, 
hogy a tanú már rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatban rá vonatkozó információkkal, így az 
Adatkezelő eltekint a tanú egyéni tájékoztatásától. 
 
4.6.10. A 4.6.9. pontban meghatározott vélelem megdönthető és a tanú bármikor kérheti az 
Adatkezelőt, hogy őt egyénileg tájékoztassa személyes adatainak kezeléséről. A tanú e kérését az 
Adatkezelőhöz az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartónak juttathatja el. 
 
4.6.11. A 4.6.6. pontban meghatározott adatokat a fentiekben rögzített célból és jogalapon az 
Adatkezelő a jelentkezés elbírálásáig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és 
jogcímen való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban. 
 
4.6.12. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén a tanúval 
megerősíteni kívánt nyilatkozatot tevőnek más módon kell nyilatkoznia az adatkezeléshez való 
hozzájárulásáról. 
 

5. Az adatkezelés módja 
 

5.1. Adatfeldolgozók 
 
Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat 
vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést az Adatkezelő és az adatfeldolgozók között 
létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos adatkezelési információk 
tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója irányadó. 
 

Adatfeldol
gozó 

Adatfeldol
gozó 

székhelye 

Adatfeldolg
ozó 

elérhetőség
e 

Adatfeldolgozó 
adatkezelési tájékoztatója 

Érintett 
személye
s adatok 

köre 

Adatfeldolg
ozási 

feladat 
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C-Host Kft 

1115 
Budapest, 
Halmi utca 

29. 

1115 Budapest, 
Halmi utca 29. 

 
info@nethely.

hu 

Adatkezelési tájékoztató 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

Tárhelyszolgált
atás nyújtása a 

dosz.hu 
weboldal 
számára 

Max & 
Future Kft. 

1111 
Budapest, 

Budafoki út 
59. 

max@max.hu Adatkezelési tájékoztató 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

Informatikai 
szolgáltatás 
nyújtása a 
dosz.hu 
weboldal 
számára 

Vezér András 
E.V., 

21255080 

7632 Pécs 
Gyöngyös u. 

5. 

amkerekes@g
mail.com 

Feltöltés alatt 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

E-mail 
szolgáltatás 
nyújtása az 
Adatkezelő 

számára 

Google 
Ireland 
Limited 

Gordon 
House, 
Barrow 
Street 

Dublin 4 
Írország 

https://www.g
oogle.com/con

tact/?hl=hu  

https://policies.google.com/priv
acy?hl=hu 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

E-mail 
szolgáltatás 
nyújtása az 
Adatkezelő 

számára 

Microsoft 
Ireland 

Operations 
Limited 

One 
Microsoft 

Place, South 
County 

Business 
Park, 

Leopardstow
n, Dublin 18, 

Írország 

https://privacy
.microsoft.com

/en-
US/privacystat
ement#mainh
owtocontactus
module (+353 
1 706 3117) 

https://privacy.microsoft.com/h
u-hu/privacystatement 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

E-mail 
szolgáltatás 
nyújtása az 
Adatkezelő 

számára 

Apple 
Distribution 
International 

Ltd. 

Hollyhill 
Industrial 
Estate, 

Hollyhill, 
Cork, 

Írország 

https://www.a
pple.com/legal
/privacy/hu/ 

https://www.apple.com/legal/pri
vacy/hu/ 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

E-mail 
szolgáltatás 
nyújtása az 
Adatkezelő 

számára 

Google 
Ireland 
Limited 

Gordon 
House, 
Barrow 
Street 

Dublin 4 
Írország 

https://www.g
oogle.com/con

tact/?hl=hu  

https://policies.google.com/priv
acy?hl=hu 

4. pontban 
meghatároz

ott 
személyes 

adatok 

Felhő 
szolgáltatás 
nyújtása az 
Adatkezelő 

számára 

 
 

5.2. Adatbiztonság 
 
5.2.1. A személyes adatokhoz az Adatkezelő elnökén, Adatkezelő irodavezetőjén, a tudományos- 
és Alumni osztályok elnökein és tagjain, valamint a fentiekben bemutatott adatfeldolgozókon kívül 
más nem férhet hozzá. 
 
5.2.2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági 
intézkedésekkel igyekszik csökkenteni. 
 
5.2.3. Az Adatkezelő az adatkezelést elektronikus úton végzi. 
 

https://www.nethely.hu/files/C-Host_kft_adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
http://www.athidalo.com/
https://max.hu/max-hu-adatkezelesi-tajekoztato.pdf
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://www.google.com/contact/?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
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5.2.4. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági 
intézkedésekkel igyekszik csökkenteni, adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedéseket az 
alábbi táblázat szemlélteti. 
 

Adatbiztonsági intézkedés Adatbiztonsági intézkedés leírása 

Hardwarebiztonság 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa 
használt hardware-ekhez csak az 5.2.1. 

pontban meghatározott személyek 
férhessenek hozzá 

Adatfeldolgozók igénybevétele során 
alkalmazandó követelmények 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan 
adatfeldolgozókkal szerződjön, akik kiemelt 

figyelmet fordítanak a személyes adatok 
védelmére 

Karbantartás 
Az Adatkezelő folyamatosan karbantartja saját 

számítástechnikai eszközeit 

Adatminimalizálás 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a 
legszükségesebb személyes adatokat kezelje és 

azokat is csak a lehető legrövidebb ideig 

Titkosítás 
Az Adatkezelő Transport Layer Security 

titkosítási protokollt alkalmaz. 

 
5.2.5. Az Adatkezelő az 5.2.4. pontban meghatározott intézkedéseken mellett  

a) biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegjét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

b) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást 

rendszeresít és azt évente elvégzi; 

c) biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és 

az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét. 

5.2.6. Adatfeldolgozónak történő adattovábbítás esetén az adatfeldolgozó adatbiztonsági 
intézkedései irányadók, amelyet az egyes adatfeldolgozók által közzétett adatkezelési tájékoztatók 
tartalmaznak. 
 
5.2.7. Az Adatkezelő az Alumni Osztállyal tagsági jogviszonyban álló érintettek a 4.2. pontban 
meghatározott adatkezelései esetében legfeljebb kétévente nyilatkozattételre hívja fel az osztály 
tagjait, hogy a továbbiakban is fenn kívánják-e tartani tagsági jogviszonyukat, ezzel elkerülve a 
személyes adatok indokolatlanul hosszú ideig történő kezelését. 
 

6. Az Érintettek jogai 
 

6.1. Az érintetti jogokról általában 
 
6.1.1 Az Adatkezelő az érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének 
teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintettet nem áll 
módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során 
az Adatkezelő a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – 
ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás 
abban az esetben adható, ha az érintett személyazonossága más módon igazolható. 
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6.1.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok 
gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén 
rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 
kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha érintett azt 
másként kéri. 
 
6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, az Adatkezelő által 
nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha 
az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 
az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
6.1.4. Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban 
foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását 
kérheti. 
 
6.1.5. Az Adatkezelő a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel, 
illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 
nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet – kérésére – az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 

6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga 
 
6.2.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi 
Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az 
Adatkezelő tájékoztassa, hogy  

a) milyen személyes adatait, 

b) milyen célból és jogalapon, 

c) milyen forrásból gyűjtve, 

d) mennyi ideig kezeli, 

e) beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve  

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy 

g) az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során. 

6.2.2. Az Adatkezelő az érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az érintettre 

vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az érintett által kért további másolatokért 

az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

6.2.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az érintett másként 

nem kéri – az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus 

formátumban bocsátja rendelkezésre. 
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6.2.4. Az adatkezelés során az érintett személyes adatait az Adatkezelő továbbítja harmadik 
országba, vagy nemzetközi szervezet részére, így az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az 
adattovábbítás garanciáiról. 
 

6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga 
 
6.3.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok 
késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján. 
 
6.3.2. Az érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az érintett kiegészítő 
nyilatkozata alapján lehetséges. 
 

6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga 
 
6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását 
bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) 
bekezdés alapján.  
 
6.4.2. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
6.4.3. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat, kivéve, ha van más jogalap az adatok további 
kezelésére. 
 
6.4.4. Az érintett a 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. és 4.6. pontokban meghatározott hozzájárulását a 2.1. 
pontban meghatározott kapcsolattartó részére küldött e-mail vagy postai küldemény formájában is 
visszavonhatja. 
 

6.5. Az Érintettek törléshez való joga 
 
6.5.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó 
személyes adat törlését kérni,  

a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg az 
Adatkezelő kezelte őket; 

b) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

d) ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen; 

e) ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt; 
f) ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
g) ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az Adatkezelő. 
 
6.5.2. Az érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
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c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
6.5.3. Az adatkezelés során az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra személyes adatait. 
Amennyiben ez mégis felmerülne, és a nyilvánosságra hozott adatot az Adatkezelőnek törölnie 
kellene, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket 
– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett 
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 
 

6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga 
 
6.6.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint 
a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely 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 a személyes 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 sikeresen 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 az érintett jogos indokaival szemben. 

 
6.6.2. Abban az esetben, ha az érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső 
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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni. 
 
6.6.3. Ha az érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról adatkezelő 
előzetesen tájékoztatja az érintettet. 
 

6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga 
 
6.7.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult 
a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában 
megkapni. 
 
6.7.2. Az érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, 
hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, feltéve, hogy  

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
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6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 
 
6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez való jogát, 
amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges. 
 
6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 

6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga 
 
6.8.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult 
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ilyen adatkezelést a jelen tájékoztató 
keretei között az Adatkezelő azonban nem végez. 
 
6.8.2. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha 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. 
 
6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik. 
Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon az 
érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó 
adatkezelés esetén tehát az érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az érintett 
tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők. 
 
6.8.4. Az adatkezelés nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett a tiltakozáshoz 
való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatná. 
 
6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. 
Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 

6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai 
 
6.9.1 Az Adatkezelőnél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.  
 
6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében 
meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
 
6.9.3. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, 
kivéve, 
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a) ha az az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

b) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, 

c) az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés az Adatkezelőre 

alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és 

szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 

megállapít. 

6.9.4. Ha az érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az 
automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi 
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
 
6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha 
ahhoz érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az 
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések 
megtételére került sor. 
 

7. Az érintetti jogok gyakorlása 
 
7.1. Az Adatkezelővel szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban 
meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben 
postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott 
kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre. 
 
7.2. Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 
Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) 
fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. 
 
7.3. Az érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről, vagy az érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat, és a 
pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. 
 
 

8. Fogalmak 
 
Adatkezelő: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott jogi személy; 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 
Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes 
adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől 
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különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem 
minősülnek címzettnek; 
 
Érintett: Ön, akire vonatkozóan Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt 
kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 
 
Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ; 
 
E tájékoztató 2021. március 8-tól hatályos. 
 
A tájékoztatót az Adatkezelő az érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja. 
 
Kelt Budapesten, 2021. március 8. napján 
 
 

Molnár Dániel 
elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 
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