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Adatkezelési tájékoztató 

az Eötvös József Főiskola által szervezett nyári akadémiával 

kapcsolatos adatkezelésről 
 
 

1. Adatkezelő 

Eötvös József Főiskola 

székhely:  6500 Baja, Szegedi út 2. 

adószám:  15308988-2-03 
postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2. 
e-mail cím:  info@ejf.hu 
webhely:  http://ejf.hu/ 
a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Főiskola”. 
 
Adatvédelmi tisztviselő: 

dr. Sziráczki István 

postacíme: 6500 Baja, Szegedi út 2. 

e-mail címe: adatvedelem@ejf.hu 

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya 
 

2.1. Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységére elsősorban 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 irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data 

Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a 

továbbiakban: GDPR), 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

http://ejf.hu/
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- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet. 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya az Eötvös József Főiskola által szervezett nyári akadémiával 

kapcsolatosan megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. 

 
2.3. Jelen tájékoztató értelmében érintett: az akadémiára jelentkező, illetve azon részt vevő 

természetes személy (a továbbiakban: „Érintett” vagy „Ön”). 

 

3. A nyári akadémiára jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 
 

3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az akadémiára jelentkező természetes személyek. 
 

3.2. Az adatkezelés célja: a nyári akadémián való részvételi lehetőség biztosítása. 
 

A jelentkezők foglalkozására, munkahelyére, képzési helyére vonatkozó adatok 
kezelésének célja az akadémia képzési témáinak személyre szabása. 
 
Az adatok 10 évig történő megőrzésének célja az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §-ában foglalt megőrzési 
kötelezettség teljesítése. 
 

3.3. Kezelt adatok körének meghatározása: az Ön 
 

- neve, 

- telefonszáma, 

- e-mail címe, 

- foglalkozása, 

- az intézmény neve és címe, ahol dolgozik vagy tanul, 

- szekció (melyik szekció programjában szeretne részt venni: német, horvát, 

angol). 

 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, miszerint az adatkezelés 
a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A jelentkezők azonosításán és elérésén túl az 
akadémia képzési témáinak személyre szabása is fontos feltétele a megfelelő minőségű 
képzési szolgáltatásnak. 
 
Az akadémián résztvevő jelentkezőket érinti az adataik 10 évig történő megőrzése. 
Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A vonatkozó jogi 
kötelezettséget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 101. §-ában foglalt megőrzési kötelezettség jelenti. 
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3.4. Az adatkezelés időtartama: a Főiskola költségvetési beszámolójának elfogadásától 
számított 10 évig. 
 
Mivel a Főiskola költségvetési támogatással valósítja meg az akadémiát, ezért az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 101. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően az itt írtak szerint köteles 
megőrizni a támogatással, annak felhasználásával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot.  

 
3.5. Az adatok tárolásának módja: digitális formában Adatkezelő saját tárhelyén. 

 

4. Az akadémián készülő jelenléti ív 

 

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az akadémián résztvevő természetes személyek. 

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. 

 

Adatkezelőnek jogi kötelezettsége a támogatás felhasználásának igazolása, ezért a 

jelenléti ívek aláíratásával dokumentálnia kell az akadémia megtartását. A jogi 

kötelezettséget a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 54. §-ában, valamint a 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt, a költségvetési 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség jelenti; 

figyelemmel a támogatási szerződésben, és annak tartalmi meghatározójaként 

hivatkozott útmutató szakmai beszámolóról szóló fejezetében írtakra. 

 

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:  

Az Ön  
- neve, 
- e-mail címe, 
- az intézmény neve és címe, ahol dolgozik vagy tanul, 

- és aláírása.  
 

4.4. Az adatkezelés célja: Az akadémia lebonyolításának dokumentálása, a költségvetési 

támogatás felhasználásának igazolása. 

 

4.5. Az adatkezelés időtartama: a Főiskola költségvetési beszámolójának elfogadásától 
számított 10 évig. 
 
Mivel a Főiskola költségvetési támogatással valósítja meg az akadémiát, ezért az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
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rendelet 101. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően az itt írtak szerint köteles 

megőrizni a támogatással, annak felhasználásával kapcsolatos valamennyi 

dokumentumot. 

 

4.6. Az adatok tárolásának módja: nyomtatott jelenléti íveken, Adatkezelő zárható irodáiban 

elhelyezett zárható iratszekrényekben. 

 

5. Az akadémián készülő fényképek igazolás céljából történő felhasználása 

 

5.1. A költségvetési támogatás felhasználásának igazolása céljából az akadémián készülő 

tömegfelvételek közül kerülnek felhasználásra egyes fényképek. 

 

5.2. Az adatkezelés célja: az akadémia lebonyolításának dokumentálása, a költségvetési 

támogatás felhasználásának igazolása céljából. 

 

5.3. Az adatkezeléssel érintettek köre: az akadémián résztvevő természetes személyek. 

 

5.4. Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelőnek jogi kötelezettsége az akadémia lefolytatását 

dokumentálni, a támogatás felhasználásának igazolása céljából. Ennek megfelelően az 

egyes tömegfelvételek a költségvetési támogatás felhasználásának igazolása céljából 

történő felhasználása (megőrzése, ellenőrző szerv ellenőrzése esetén a 10. pont szerinti 

továbbítása) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, miszerint az 

adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

A jogi kötelezettséget a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 54. §-ában, valamint a 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt, a költségvetési 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség jelenti; 

figyelemmel a támogatási szerződésben, és annak tartalmi meghatározójaként 

hivatkozott útmutató szakmai beszámolóról szóló fejezetében írtakra. 

 

5.5. Kezelt adatok körének meghatározása:  

Az Ön képmása, illetve az abból esetlegesen levonható következtetés. 

5.6. Az adatkezelés időtartama: a Főiskola költségvetési beszámolójának elfogadásától 
számított 10 évig. 
 
Mivel a Főiskola költségvetési támogatással valósítja meg az akadémiát, ezért az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 101. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően az itt írtak szerint köteles 
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megőrizni a támogatással, annak felhasználásával kapcsolatos valamennyi 

dokumentumot. 

 

5.7. Az adatok tárolásának módja: digitális formában Adatkezelő informatikai rendszerében. 

 

5.8. Az Ön ezzel kapcsolatos kérelmei: az akadémián készülő fényképekkel kapcsolatban Ön 

az akadémián, és azt követően is jelezheti esetleges tiltakozását. Amennyiben ezek 

végrehajtása nem veszélyezteti a jogi kötelezettség teljesítését, Adatkezelő az Önt 

ábrázoló fényképeket törli, vagy Önt azokon felismerhetetlenné teszi. 

 

6. Az akadémián készülő fényképek és videofelvételek közzététele 
 

6.1. Az akadémián ún. tömegfelvételek készülnek, melyeken emberek sokasága látható, az 
ábrázolt személyek nem egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók. 
Ezeken több ember között szerepelhet Ön is. 
 
Előfordulhat azonban olyan felvétel készítése is, melyen Ön egyéni ábrázolásban 
szerepel, vagy tűnik ki a kép többi szereplője közül. 
 

6.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az akadémián résztvevő természetes személyek. 
 

6.3. Az adatkezelés célja: az akadémián készült felvételek Adatkezelő tevékenységének 
népszerűsítésére használt honlapján: 

https://ejf.hu/ 

és közösségi oldalain: 

Facebook: https://www.facebook.com/ejf.hu 

Instagram: https://www.instagram.com/ejf_baja_official/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx9r2OxBD_lGU9k1Ysc5HQg 

TikTok: https://www.tiktok.com/@ejfbaja 

történő közzététele, 

illetve a fényképek tekintetében: azok a Főiskola nyomtatott toborzó anyagaiban, 

valamint promóciós újságcikkben történő felhasználása. 

Egyes fényképfelvételek közzétételre kerülnek Adatkezelő tevékenységének 

népszerűsítése céljából készített nyomtatott kiadványokban. 

6.4. Kezelt adatok körének meghatározása: az Ön képmása, videofelvétel esetén a képmása, 
magatartása, illetve hangja és esetlegesen a felvételen Ön által elmondottak. 
 

https://ejf.hu/
https://www.facebook.com/ejf.hu
https://www.instagram.com/ejf_baja_official/
https://www.youtube.com/channel/UCx9r2OxBD_lGU9k1Ysc5HQg
https://www.tiktok.com/@ejfbaja
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6.5. Az adatkezelés jogalapja:  

 
Tömegfelvételek esetén a Ptk. 2:48. § (2) bekezdésére tekintettel azok elkészítéséhez 
és közzétételéhez nem szükséges az Ön hozzájárulása. A tömegfelvételek 
elkészítésének és közzétételének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, 
miszerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.  
 
A jogos érdekének alátámasztására Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készített, amit 
külön dokumentált. Az érdekmérlegelés eredménye szerint Adatkezelő a felsőoktatási 
tevékenységének népszerűsítése, ezzel az átlagos hallgatói létszám növelése érdekében 
szükségesnek és arányosnak tartja a tömegfelvételek elkészítését és közzétételét, 
amellett, hogy biztosítja az Érintettek tiltakozási jogát. 
 
Az Önt egyénileg ábrázoló felvételek elkészítésének és közzétételének jogalapja a GDPR 
6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján – a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésére is tekintettel 
– az Ön hozzájárulása. 
 

6.6. Tiltakozás, illetve a hozzájárulás visszavonása: Ön az Önt ábrázoló tömegfelvételek 
elkészítése, tárolása és közzététele ellen bármikor tiltakozhat. Az Önt egyéni 
ábrázolásban bemutató felvételek elkészítésére, közzétételére vonatkozó 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Tiltakozását, illetve a hozzájárulásának 
visszavonását az akadémián bármikor jelezheti, illetve azt követően is az Adatkezelő 
elérhetőségein. Tiltakozását az akadémia megtartása előtt is bejelentheti. A 
közzétételre, nyomtatott anyagok kiadására leghamarabb az akadémiát követő 
harmadik munkanapon kerül sor. A nyomtatott szóróanyagok a kiadást követően 
kikerülnek az Adatkezelő ráhatása alól, kiadásig eredményesen visszavonhatja a 
hozzájárulását illetve jelezheti tiltakozását. Ezzel együtt Adatkezelő a birtokából már 
kiadott nyomtatott anyagokat érintő tiltakozás esetén minden ésszerű erőfeszítést 
megtesz azok visszaszerzése és a tiltakozás érvényesítése érdekében, ugyanakkor 
garantálni nem tudja ez esetben az érintett jogának érvényesítését. 
 

6.7. Az adatkezelés időtartama: a közzétett fényképek illetve videofelvételek a fent 
megjelölt online felületeken legfeljebb két évig elérhetők, ezt követően Adatkezelő a 
közzétételt megszünteti és törli a felvételeket. 
 

6.8. Az adatok tárolásának módja: digitális formában Adatkezelő saját tárhelyén, valamint 
az általa igénybe vett közösségi oldalak tárhelyén. 
 

6.9. Az Ön fényképekkel illetve videofelvételekkel kapcsolatos kérelmei: az akadémián Ön 
az adatkezeléssel kapcsolatban tájékozódhat helyben, illetve jelezheti az adatkezeléssel 
kapcsolatos kérelmeit. Az akadémián kívül az Adatkezelő elérhetőségein, elsősorban az 
adatvedelem@ejf.hu e-mail címen jelezheti ilyen kérelmeit. További jogosultságairól a 
12. fejezetben olvashat. 
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7. Sajtónyilvános esemény 

 
7.1. A nyári akadémia sajtónyilvános esemény, ennek megfelelően a helyszínen 

megjelennek a sajtó képviselői és képfelvételeket, kép- és hangfelvételeket készítenek. 

 
7.2. A sajtó képviselői által rögzített anyagokat a sajtóorgánumok nyilvánosságra fogják 

hozni, az akadémiáról készült tudósításaikban. 

 

7.3. A sajtó képviselőinek Ön a helyszínen jelezheti az általuk készített felvételek 

tekintetében fennálló esetleges igényeit, azonban a sajtónyilvános eseményeken – erről 

is szóló tájékoztatását követő – megjelenésével alapvetően vélelmezett az, hogy Ön 

tisztában van a sajtó köztudomású tevékenységével járó adatkezeléssel. 

 

8. Nyilvános szereplés 

 
8.1. Amennyiben Ön az akadémián a jelenlévők és a sajtó képviselőinek figyelmének 

középpontjába kerülésével járó – akár rögtönzött – szereplést vállal, abban az esetben 

szintén vélelmezett az, hogy Ön az önrendelkezési jogát gyakorolva, saját döntése 

alapján teszi ki magát az ezzel járó köztudomású adatkezeléseknek. 

 

8.2. Az ilyen szereplés során fénykép, illetve kép- és hangfelvétel készülhet Önről. 

 

8.3. Ezek közül a sajtó képviselői által rögzített anyagokat a sajtóorgánumok nyilvánosságra 

hozhatják, az akadémiáról készült tudósításaikban. 

 

8.4. A sajtó által már nyilvánosságra hozott felvételek Adatkezelő általi ugyanolyan céllal – 

beszámoló az akadémiáról – történő átvételéhez és közzétételéhez nem szükséges az 

Ön hozzájárulása. Mindemellett Ön tiltakozhat az Adatkezelőnél az ilyen felvételek 

közzététele ellen. 

 

8.5. Az Ön szerepléséről Adatkezelő által készített felvételeket Adatkezelő a 6. fejezet 

szerint kezeli. 

 
9. Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

9.1. Facebook és Instagram közösségi oldal 

 

9.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Az akadémián készült és Adatkezelő Facebook 

és Instagram közösségi oldalán közzétett felvételeken szereplő Érintettek. 
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9.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

Meta Platforms Ireland Ltd. 
 
Cégjegyzékszám: 462932 
Adószám: IE 9692928F 
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 
Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 
Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 
Telefon: +001 650 543 4800 
Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970  
Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

 

gazdasági társaságot, mint Adatkezelő Facebook és Instagram közösségi marketing 

oldalának technikai üzemeltetőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Adatkezelő közösségi 

oldalán közzétett fényképek illetve videofelvételek formájában az akadémián 

résztvevő Érintett képmása illetve magatartása, továbbá hangja illetve az általa 

elmondottak. 

 

9.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a közösségi oldalon történő közzététel. 

 

9.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a közzétett felvételek Adatkezelő közösségi oldalán 

két évig elérhetők, ezt követően onnan törli Adatkezelő azokat. 

 

9.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag Adatkezelő közösségi 

oldalának informatikai értelemben vett üzemeltetését jelenti. 

 

 

9.2. Youtube közösségi videómegosztó oldal 

 

9.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Az akadémián készült és Adatkezelő Youtube 

közösségi videómegosztó oldalán közzétett felvételeken szereplő Érintettek. 

 

9.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

Google Ireland Ltd. 

 

Cégjegyzékszám: 11603307 

Adószám: IE 6388047V 

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

https://facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Telefon: +353 1 436 1000 

Webhely: https://www.google.ie/ 

 

gazdasági társaságot, mint Adatkezelő Youtube közösségi videómegosztó oldalának 

technikai üzemeltetőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalán közzétett videofelvételek formájában az akadémián 

résztvevő Érintett képmása illetve magatartása, továbbá hangja illetve az általa 

elmondottak. 

 

9.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a közösségi videómegosztó oldalon 

történő közzététel. 

 

9.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a közzétett felvételek Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalán két évig elérhetők, ezt követően onnan törli Adatkezelő 

azokat. 

 

9.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalának informatikai értelemben vett üzemeltetését jelenti. 

 

 

9.3. TikTok közösségi videómegosztó oldal 

 

9.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Az akadémián készült és Adatkezelő TikTok 

közösségi videómegosztó oldalán közzétett felvételeken szereplő Érintettek. 

 

9.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

TikTok Technology Limited 

 

Cégjegyzékszám: 635755 

Székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország 

Postacím: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország 

Üzenet: https://www.tiktok.com/legal/report/privacy?lang=en 

Webhely: https://www.tiktok.com/  

 

gazdasági társaságot, mint Adatkezelő TikTok közösségi videómegosztó oldalának 

technikai üzemeltetőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

https://www.google.ie/
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9.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalán közzétett videofelvételek formájában az akadémián 

résztvevő Érintett képmása illetve magatartása, továbbá hangja illetve az általa 

elmondottak. 

 

9.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a közösségi videómegosztó oldalon 

történő közzététel. 

 

9.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a közzétett felvételek Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalán két évig elérhetők, ezt követően onnan törli Adatkezelő 

azokat. 

 

9.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag Adatkezelő közösségi 

videómegosztó oldalának informatikai értelemben vett üzemeltetését jelenti. 

 

9.4. Adatfeldolgozás más célra nem történik. 
 

9.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe. 

 

10. Adattovábbítás a költségvetési támogatás felhasználásának igazolása céljából 
 

10.1. Továbbított adatok köre: Adatkezelő az akadémián készített egyes tömegfelvételeket, 
valamint a jelenléti íveket, illetve a regisztrációs adatokat ellenőrzés esetén 
hozzáférhetővé teszi a támogatás felhasználását ellenőrző szerv részére. Ennek 
megfelelően az érintett adatok a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatok. 
 

10.2. Az adattovábbítás lehetséges címzettje: 
 
Miniszterelnökség 
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 6. 
Telefon: +36-1-795-5000 
E-mail: erkeztetok@me.gov.hu 
Webhely: https://kormany.hu/miniszterelnokseg/elerhetosegek 
(a továbbiakban: Címzett), 
 
 
Magyar Államkincstár 
Postacím: 1909 Budapest 
Telefon: 06 1 327 3600 
E-mail: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/elerhetosegek/e-mail/ 
Webhely: http://www.allamkincstar.gov.hu/ 
(a továbbiakban: Címzett), 
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Állami Számvevőszék 
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54. 
Telefon: +36-1-484-9100 
E-mail: szamvevoszek@asz.hu 
Webhely: https://www.asz.hu/kapcsolatfelvetel 
(a továbbiakban: Címzett). 
 

10.3. Az adattovábbítás célja: Az adattovábbítás célja az Adatkezelő azon jogi 
kötelezettségének teljesítése, miszerint a költségvetési támogatással finanszírozott 
akadémia megvalósítását dokumentálnia, és az ellenőrző szervek felé igazolnia kell. 
 

10.4. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az 
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
 

A jogi kötelezettséget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. § (1) bekezdése írja elő, miszerint a támogatási 
igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását 
jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott 
szervek ellenőrizhetik. E rendelkezés értelmében ellenőrzés esetén az Adatkezelő 
köteles hozzáférhetővé tenni az akadémiával kapcsolatosan kezelt adatokat az 
ellenőrző szervek részére.  
 

10.5. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet. 
 

10.6. Adatkezelő – az adatfeldolgozás fenti esetét (9. fejezet) és a 6. fejezet szerinti 
közzétételt ide nem értve – nem továbbítja az adatokat harmadik személyek részére, az 
e fejezetben megjelölt címzetten kívül. 

 

11. Adatvédelem, adatbiztonság 
 

11.1. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok 

biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási 

szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 

 
11.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és törvényes célok elérése 

érdekében, azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó 

jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 
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11.3. Ennek érdekében Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, 

adatkezelési célonként elkülönítetten tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő 

meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységek folytatásában 

feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az 

adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

felelősségteljes kezelése. 

 

11.4. A papír adathordozókon tárolt adatokat zárt helyiségen belül, zárt irattároló 

szekrényben tárolja az adatkezelő. 

 

12. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

12.1. Tájékoztatáshoz való jog 
 

12.1.1. Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az 

adatkezelésről. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon 

igazolták az Ön személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt 

követően is kérhet tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges 

részletére, valamint az Ön jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Kérelmére 

Adatkezelő az Ön kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk 

okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is 

tájékoztatja. 

 

12.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Ön 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: 

- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

12.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem 

nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást. 

 

 

12.2. Hozzáférési jog 

 

12.2.1. Önnek joga van hozzáférni az Önről kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az 

Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai tekintetében van-e 

folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden 

lényeges körülményről. 
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12.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt 

személyes adatairól (ideértve a fénykép- és videofelvétel másolatokat is), melyet 

Adatkezelő díjmentesen biztosít az Ön számára az első alkalommal. A további 

másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. 

 

12.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja 

rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha azt Ön másként kéri. 

 

12.2.4. Erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő írásban adja meg Önnek a tájékoztatást 

arról, hogy mi látható az Önről készült felvételen. 

 

12.2.5. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem 

nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a 

hozzáférést. 

 

 

12.3. A helyesbítéshez való jog 

 

12.3.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

 

12.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

12.3.3. Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt 

esetben kiegészíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

12.3.4. A rögzített felvételeken látható ábrázolása tekintetében fogalmilag kizárt, a 

felvételeken látható esetleges egyéb információk – pl. dátum – illetve az azokról 

készült leírások tekintetében már megilleti Önt ez a jogosultság. 

 

 

12.4. A törléshez való jog 

 

12.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ön 

személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 
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a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja (egyéni ábrázolású felvételek tekintetében gyakorolható 

jogosultság); 

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre (tömegfelvételek tekintetében gyakorolható jogosultság); 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

12.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges 

adatokat az Ön erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, 

ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az Ön vagy más természetes személy 

létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben 

azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat. 

 

 

12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

12.5.1. Kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát (rögzített felvételeken látható ábrázolása 

tekintetében fogalmilag kizárt, a felvételeken látható esetleges egyéb 

információk – pl. dátum – illetve az azokról esetlegesen készült leírások esetében, 

valamint a tájékoztatóban ismertetett további adatkezelésekre vonatkozóan 

gyakorolható jogosultság); 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

d) Ön 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 Ön jogos indokaival szemben (tömegfelvételek 

tekintetében gyakorolható jogosultság). 
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12.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az Ön 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 

kezeli Adatkezelő. 

 

12.5.3. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja 

Önt. 

 

 

12.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat a 

címzetteket értesíti, akiknek korábban az Ön adatait továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 

 

 

12.7.  Adathordozhatósághoz való jog 

 
12.7.1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a 

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

12.7.2. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

 

12.8. A tiltakozáshoz való jog 

 

12.8.1. Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes 

adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. 

 

12.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, 

ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
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amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 

13. Az Érintett kérelmeinek teljesítése 
 

13.1. A 12. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja 

Adatkezelő. Ha az Ön 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: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

13.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. 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 Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást 

elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha Ön azt másként kéri. 

 

13.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, 

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a 14.2. 

pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 

 

13.4. Ön bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti 

kérelmeit Adatkezelőhöz. Az Ön azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket 

Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott 

kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 

további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtását kérheti. 

 

13.5. Ha a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő 6500 Baja, 

Szegedi út 2. címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az adatvedelem@ejf.hu e-

mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint 

hitelesnek, ha azt az Ön Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről 
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küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül 

hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első 

munkanapot kell tekinteni. 

 

14. Jogérvényesítés 
 

14.1. Adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz, illetve annak 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat elsősorban az alábbi elérhetőségen: 

Eötvös József Főiskola 
adatvédelmi tisztviselő: dr. Sziráczki István. LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi 
szakjogász 
E-mail cím: adatvedelem@ejf.hu  
Postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2. 

14.2. Jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. 

  

 

2022. április 11. 

 

Eötvös József Főiskola 
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1. számú melléklet az Eötvös József Főiskola nyári akadémiával kapcsolatos 

adatkezeléséről szóló tájékoztatójához 

 

Adatkezelési nyilatkozat fénykép- illetve videofelvétel közzétételére vonatkozóan 
 
Alulírott 
 
név:………………………………………………………………………….. 
 
születési idő:……………………………................................... 
 
a nyári akadémiával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elolvasását és az abban foglaltak 

megértését követően hozzájárulok, hogy az Eötvös József Főiskola rólam fényképet* 

videofelvételt* 

1. / készítsen    □ igen     □ nem 

2./ és azt közzétegye  □ igen     □ nem 

a 

□ https://ejf.hu/ 

honlapján, és a 

□ Facebook: https://www.facebook.com/ejf.hu 

□ Instagram: https://www.instagram.com/ejf_baja_official/ 

□ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx9r2OxBD_lGU9k1Ysc5HQg 

□ TikTok: https://www.tiktok.com/@ejfbaja 

közösségi oldalain, illetve  

□ nyomtatot kiadványokban. 

Megértettem, hogy bármikor visszavonhatom a hozzájárulásomat az alábbi elérhetőségeken: 

Eötvös József Főiskola 
E-mail cím: adatvedelem@ejf.hu  
Postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2. 
 
 

……………, 20…….. ……..……………………  ..…. 
……………………………………… 

         aláírás 

________________________                                       
* A felvétel-típus(ok) aláhúzással jelölendő(k). 

https://ejf.hu/
https://www.facebook.com/ejf.hu
https://www.instagram.com/ejf_baja_official/
https://www.youtube.com/channel/UCx9r2OxBD_lGU9k1Ysc5HQg
https://www.tiktok.com/@ejfbaja

