ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia rendezvényre történő
regisztráció keretében végzett adatkezeléshez

1.

Adatkezelő megnevezése

megnevezés:
adatkezelő képviselője:
beosztás:
e-mail cím:
telefonszám:
honlap:
székhely:
adószám:
2.

Doktoranduszok Országos Szövetsége
Szabó Péter
elnök
iroda@dosz.hu
06305187958
www.dosz.hu
1055 Budapest Falk Miksa utca 1.
18397358-1-42

Jogszabályi háttér

A rendezvények keretében megadott személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.) kezelésére
az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 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)
3.

A feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés
3.1.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adat

adatkezelés célja

családi- és utónév

azonosítás, számla kiállítása

lakcím

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás,
szálláshelyen történő csoportos bejelentés

e-mail cím

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

telefonszám

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

felsőoktatási
intézmény

intézményenként a hallgatói aktivitás,
részvételi hajlandóság, doktoranduszok

adatkezelés jogalapja
jogi kötelezettség
teljesítése

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás

elérésének mérése
doktori iskola
évfolyam
képfelvétel, képmás

a részt vevő doktoranduszok
tudományterületi megoszlásának mérése
az első és a felsőbb évesek arányának
megállapítása
a rendezvény dokumentálása, reklám,
honlap, közösségi oldalak

Előleg számlát igénylek a részvérteli díj számlázásához információ

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
jogi kötelezettség
teljesítése
jogi kötelezettség
teljesítése

A Rurális térségek a
önkéntes hozzájárulás
21. században
tudományos
Konferencia szervezéséhez szükséges adat
konferencia előadást
kívánok tartani
A DOSz
önkéntes hozzájárulás
Közgazdaságtudományi
Konferencia szervezéséhez szükséges adat
Osztályának tagja
vagyok
önkéntes hozzájárulás
Előadás címe magyarul Konferencia szervezéséhez szükséges adat
Előadás címe angolul
A konferencián a
Doktoranduszok
Országos Szövetsége
által felajánlott
különdíj nyerteseként
veszek részt
Étkezéseken történő
részvétel
Vegetáriánus ellátás
kérek

Konferencia szervezéséhez szükséges adat

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás

Konferencia szervezéséhez szükséges adat

Konferencia szervezéséhez szükséges adat
megfelelő étrend biztosítása

Ételallergia

megfelelő étrend biztosítása

Akadálymentesített
szekciót igénylek

az akadályozott doktoranduszok
megfelelő közlekedésének biztosítása

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás

A Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia rendezvényre történő
regisztráció során megadott adatok kizárólag a tájékoztatáshoz, az eseményről szóló
információk küldéséhez, kapcsolattartáshoz, és a rendezvény ideje alatt a megfelelő étrend
és szálláshely biztosításához szükségesek, azokat más célra nem használjuk fel.
A DOSZ által szervezett rendezvény során a jelenlevőkről csoportkép és videofelvétel készül.
A felvételek célja egyrészt a rendezvény dokumentálása, másrészt a felvételeket a DOSZ a
későbbiek során marketing célú kiadványokban, a honlapján és közösségi oldalain
felhasználhatja. A felvételek készítése előtt ezt szóban, mindenki számára jelezzük, így aki
nem kíván szerepelni a képeken, a felvételen kitakarja magát (egy papírlap arc elé

emelésével, elfordulással, vagy tetszőleges más módon). A felvételek DOSZ honlapján,
közösségi oldalain, azok népszerűsítő kiadványaiban elektronikusan vagy nyomtatott
formában szabadon hozzáférhetőek, azok felelősségre vonás nélkül felhasználhatók.
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, azaz a
rendezvény megvalósítását biztosító pályázati forrás jogszerű felhasználásának igazolása.
Amennyiben Ön nem adja meg a szükséges adatokat a jelenléti íven, a rendezvényen való
részvételt az Adatkezelő megtagadhatja.
A képfelvételek nem konkrét személyre, hanem a megjelentek összességére vagy
részcsoportjára irányulnak. A felvétel készítése előtt mindig jelezzük ennek tényét, így Ön
eldöntheti, hogy kitakarja-e az arcát, vagy vállalja, hogy a felvételen Ön is szerepel.
3.2.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat az Adatkezelő a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-18-0003
kódszámú pályázat elszámolását követő 5 éven át köteles megőrizni, mely a rendezvény
pénzügyi forrását biztosítja. A pályázati időszak vége 2019. június 30., a szakmai beszámoló
benyújtására ezt követően kerül sor, az adatokat legfeljebb annak elfogadását követő 5 évig,
de legkésőbb 2024. december 31-ig őrizzük.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés körébe tartozó adatokat az adatkezelési
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a fenti határidő elteltéig őrizzük (ez utóbbinál ld.
még: az 5. pontot is!).
4.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1.

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat a DOSZ Elnöksége és munkatársai, valamint a DOSZ
Közgazdaságtudományi Osztály kezelik, kizárólag a rendezvény szervezéséhez,
lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során.
Az Önről rögzített képmást a rendezvény szervezését végző munkatársaink, és a DOSZ
Közgazdaságtudományi Osztályának tagjai kezelik. A DOSZ az Önről készült felvételeket
harmadik személyeknek abban az esetben adja át, ha azokat marketing célú kiadványok vagy
média megjelenések során felhasználjuk. Ekkor az erre a feladatra szerződött vállalkozás
(nyomda, reklámcég stb.) számára adjuk át a felvételeket, amellyel minden esetben az
adatvédelmet maximálisan szem előtt tartó szerződés megkötésére kerül sor.
4.2.

Adatbiztonsági intézkedések

A DOSZ az Ön által megadott személyes adatokat Microsoft Office Excel programban gyűjti
és tárolja.

A képfelvételeket digitálisan rögzíti. Az adatokat DOSZ által üzemeltetett szerveren tárolja,
majd a 3.3 pontban foglalt adatok kivételével a rendezvényt követően, de legkésőbb 2019.
december 15. napjáig megsemmisíti és a megsemmisítésről jegyzőkönyvet vesz fel.
A DOSZ az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
A DOSZ megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük,
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
5.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik
meg:
 tájékoztatáshoz való jog,
 helyesbítéshez való jog,
 törléshez való jog.
5.1.

Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az
DOSZ-tól arról, hogy
 mely személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési céllal,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének a DOSZ 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben
tesz eleget. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy Ön kérelmében a regisztráció során megadott
e-mail címét is megjelölje.
Ön - annak a rendezvénynek, nyilvános vagy zártkörű eseménynek a megjelölésével,
amelyen részt vett – kérheti a DOSZ tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy Ön mely
felvételeken szerepel. Ebben az esetben egy előre egyeztetett időpontban lehetőségek
biztosítunk Önnek arra, hogy megtekintse az elkészített felvételeket. Az Ön képmásának
ismeretében tudunk tájékoztatást adni arról is, hogy mely kiadványokban, illetve milyen
nyilvános felületen szerepeltettünk olyan csoportképet, melyen az Ön képmása is
megtalálható.
5.2.

Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatait
módosítsuk. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe vagy a neve.
Ehhez jelölje meg minden esetben, hogy a DOSZ melyik rendezvényén vett részt. A
módosítást a kérésének beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük.

A képfelvétel jellegéből adódóan ez a jogosultság nem értelmezhető, ezért Ön
természetesen nem kérheti a felvétel helyesbítését, a jogai érvényesítésére a törlés kérését,
mint lehetőséget tudja igénybe venni.
5.3.

Törléshez való jog

Tekintettel az adatkezelés jogalapjára, az Adatkezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítése
körébe eső személyes adatait nem áll módunkban törölni a 3.2 pontban írt időtartam letelte
előtt.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatai törlését az 1. pontban megadott e-mail
címen kérheti. A kérését haladéktalanul teljesítjük, melyről a kérésben meghatározott e-mail
címén értesítjük.
6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

6.1. Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban a lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz forduljon az adatkezeléssel kapcsolatos jogai védelme érdekében.
6.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál
tett bejelentését megelőzően már megkereste az DOSZ-t a Tájékoztató 5. pontjában
megjelölt jogainak 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

