TÁJÉKOZTATÓ A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA SORÁN
RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Hozzájárulok, hogy az Edutus Egyetem által szervezett World Robot Olympiad™ című rendezvényen
az Edutus Egyetem, mint adatkezelő személyes adataimat kezelje, az alábbi tájékoztatóban foglaltak
szerint.
adatkezelés célja: a rendezvényen résztvevő beazonosítása
kezelt adatok köre: a résztvevő neve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelési jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum a rendezvény zárását követő 5. év
végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Az Edutus Egyetemnek a pályázatok útján biztosított forrásokból megvalósított rendezvények
tekintetében elszámolási kötelezettsége van az Európai Szociális Alap felé.
Az elszámolási kötelezettség teljesítése többek között a regisztráció során megadott adatok Európai
Szociális Alap részére történő átadásával valósul meg.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
Adatkezelő:
neve:

Edutus Egyetem

OM azonosító:

FI83139

székhelye:

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

e-elérhetősége:

mail@edutus.hu

képviselő:

Némethné Dr. Gál Andrea

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.
A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz hozzájárulok.

AZ EDUTUS EGYETEMNÉL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az adatkezelés helyei:
Az egyetem székhelye: mindenkori székhely.
Az Edutus Egyetem által fenntartott megyei irodahálózat: mindenkori telephely, kihelyezett
telephely
Az adatkezelések nyilvántartási számai:
Az Edutus Egyetem az Infotv. 66. § (1) szerint – az Infotv. 65. § (3) bekezdésében felsorolt kivételektől
eltekintve – minden adatkezelési folyamatát kérelmezte nyilvántartásba venni a NAIH-nál. A
nyilvántartási azonosító számokat a szabályzat 2. sz. melléklete sorolja fel
Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
AZ adott adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a
szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Tevékenység/működés során megvalósított adatkezelések
Az uniós és hazai projektek megvalósulásának igazolása kapcsán felmerülő adatkezelés
Az Edutus Egyetem pályázatok útján biztosított források vonatkozásában elszámolási
kötelezettségének teljesítése miatt együttes adatkezelést valósít meg az Európai Szociális Alappal,
így a szolgáltatási tevékenysége során begyűjtött adatok átadásra kerülnek az Európai Szociális Alap
számára.
Az adatok átadása az Európai Szociális Alap által megadott online felületen keresztül történik.
adatkezelés célja: a hazai és az uniós támogatással megvalósított projektek támogatási
szerződéseiben meghatározott céljának, a szakmai elvárásoknak megfelelő megvalósulás igazolása, a
támogatás elszámolásának alátámasztása a támogatáskezelő irányába
kezelt adatok köre: az érintett családi és utóneve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) bekezdése szerinti érintett hozzájárulás
adattárolás határideje: a rendezvény lezárását követő 5. év végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
A megadott adatok kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használhatók fel. Az
uniós és hazai pályázatok útján megvalósított projekttel kapcsolatos, monitoring célú adatszolgáltatáson
kívül az adatok más célra nem kerülnek felhasználásra.

Táborszervezés során felmerülő adatkezelések
Az Edutus Egyetem fiatalok részére egyéni kompetenciafejlesztő és egyéb táborokat szervez.
Az Edutus Egyetem pályázatok útján biztosított források vonatkoztatásában elszámolási
kötelezettségének teljesítése miatt együttes adatkezelést valósít meg az Európai Szociális Alappal, így
a szolgáltatási tevékenysége során begyűjtött adatok átadásra kerülnek az Európai Szociális Alap
részére.
Az adatok átadása az Európai Szociális Alap által megadott online felületen keresztül történik.
adatkezelés célja: jelentkezők részére táborok szervezése
kezelt adatok köre: a jelentkező neve, születési ideje, TAJ száma, szülő vagy gondviselő neve, e-mail
címe, telefonszáma. adószáma, a táborban történő étkezés esetén rögzítésre kerül, hogy a jelentkező
allergiás-e, ha igen akkor az allergia megnevezése
adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerint érintetti hozzájárulás,
különleges személyes adatok kezelése tekintetében (allergiára vonatkozó adatok) a 2011. évi CXII.
törvény 5. § (2) a) pontja szerinti írásos hozzájárulás
adattárolás határideje: a rendezvény lezárását követő 5. év végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Az Edutus Egyetem által szerveztt táborokban az egyetem által megbízott személy fényképet, illetve
ezzel összefüggésben a táborozás során fénykép- és videófelvétele készítése és felhasználása
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása
adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5. §(1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum a rendezvény lezárását követő 5. év
végéig
adattárolás módja: elektronikusan
Amennyiben a táborok résztvevője 16. életévét még nem töltötte be úgy az adatkezeléshez a törvényes
képviselő hozzájárulásának beszerzése szükséges. (MELLÉKLET)

Önkéntesek foglalkoztatása során felmerülő adatkezelés
Az Edutus Egyetem fogadó szervezetként biztosítja a fiatalok számára a személyeknek és
közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység
ellátását.
Az Edutus Egyetem pályázatok útján biztosított források vonatkoztatásában elszámolási
kötelezettségének teljesítése miatt együttes adatkezelést valósít meg az Európai Szociális Alappal, így
a szolgáltatási tevékenysége során begyűjtött adatok átadásra kerülnek az Európai Szociális Alap
részére.
Az adatok átadása az Európai Szociális Alap által megadott online felületen keresztül történik.
adatkezelés célja: a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti
önkéntes tevékenység biztosítása

kezelt adatok köre: az önkéntes neve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti érintett hozzájárulás, valamint
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § (1)
adattárolás határideje: a rendezvény lezárását követő 5. év végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Az Edutus Egyetem az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet.

Rendezvényszervezés során megvalósuló adatkezelés
Az Edutus Egyetem pályázatok útján biztosított forrásokból időközönként különböző rendezvények
szervezését is megvalósítja.
A rendezvényre érkezőknek a rendezvény helyszínén regisztráció szükséges, mert az Edutus
Egyetemnek pályázatok útján biztosított forrásokból megvalósított rendezvények tekintetében
elszámolási kötelezettsége van az Európai Szociális Alap felé.
A elszámolási kötelezettség teljesítése a regisztráció során megadott adatok Európai Szociális Alap
részére történő átadásával valósul meg.
adatkezelés célja: a rendezvényen résztvevő beazonosítása, a hazai és az uniós támogatással
megvalósított projektek támogatási szerződéseiben meghatározott céljának a szakmai elvárásoknak
megfelelő megvalósulás igazolása, a támogatás elszámolásának alátámasztása a támogatáskezelő
irányába
kezelt adatok köre: a résztvevő neve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum a rendezvény lezárását követő 5. év
végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Az Edutus Egyetem által szervezett rendezvényeken az Edutus Egyetem által megbízott személy
fényképet, illetve videófelvételt készíthet, amelyek megjelenhetnek az Edutus Egyetem internetes
felületein, valamint kiadványokban.
adatkezelés célja: az Edutus Egyetem arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő
erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és
felhasználása.
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása
adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:48. § (1) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum a rendezvény lezárását követő 5. év
végéig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Hírlevélküldéssel összefüggő adatkezelések
Az Edutus Egyetemlehetőséget biztosít az érdeklődők részére, hogy igény esetén feliratkozzanak a
hírlevélküldési szolgáltatásra, amely által értesülhetnek az Edutus Egyetem működéséről,
tevékenységéről és más érdekes hírekről. Az érintettnek az adatkezelés bármely szakaszában
lehetősége nyílik a hírlevéről való leiratkozásra.
adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig
adattárolás módja: elektronikusan

Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelések
Az Edutus Egyetem időközönként nyereményjátékokat szervez.
adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása
adatkezelés jogalapja: 2011. CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
kezelt adatok köre: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím
adatkezelés időtartama: a nyertes értesítésének megvalósulásáig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Időszakos kiadványokkal összefüggő adatkezelések
Az Edutus Egyetem saját print kiadványokat publikál. A kiadványban megjelenhetnek cikkek az Edutus
Egyetem által szervezett rendezvényekről, eseményekről. A cikkekben szerepelhetnek a
munkavállalók, előadók, az Edutus Egyetem által szervezett rendezvény résztvevői nevei és fényképei.
adatkezelés célja: sajtótörvény szerinti médiatartalom előállítása a közvélemény tájékoztatása céljából
kezelt adatok köre: érintett neve, képmása, riporton elhangzott információk
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum 20 évig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZEVEZŐJE ÁLTAL A
RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT FÉNYKÉP- ÉS VIDEOFELVÉTELEKRŐL, A FELVÉTELEK
MEGJELENÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, az Edutus Egyetem, mint Adatkezelő,
fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek.
A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (közösségi oldal,
weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi,
de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az
érintett személy hozzájárulása szükséges”.
Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással
hozzájárul a fentiekhez.
adatkezelés célja: az Edutus Egyetem arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő
erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és
felhasználása.
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése
adattárolás módja: elektronikusan
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

Adatkezelő:
neve:

Edutus Egyetem

OM azonosító:

FI83139

székhelye:

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

e-elérhetősége:

mail@edutus.hu

képviselő:

Némethné Dr. Gál Andrea

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A WWW.WRO.HU HONLAPRA FELTÖLTENDŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő:
neve:

Edutus Egyetem

OM azonosító:

FI83139

székhelye:

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

e-elérhetősége:

mail@edutus.hu

képviselő:

Némethné Dr. Gál Andrea

2. Az Adatkezelés szabályai
Az Edutus Egyetem Adatvédelmi szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes
adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Edutus Egyetem minden szervezeti egységénél
folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott
személyes adat kezelése megvalósul.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van
lehetőség. Az Edutus Egyetem által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
Az Edutus Egyetem személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlás és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréshez szükséges minimális mértékben és ideig. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Edutus Egyetem személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén
írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
Az Edutus Egyetem az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját,
valamint az adatkezelés jogalapját.
Az Edutus Egyetem szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Edutus Egyetem
megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek
alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Edutus Egyetem által kezelt
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat
rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az Edutus Egyetem megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi
kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.
Az Edutus Egyetem mindenkori vezető tisztrégviselője az Edutus Egyetem sajátosságinak figyelme
vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó
személyt.
Az Edutus Egyetem munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése
úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Edutus Egyetem által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása
nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet
információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a
weblap látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya
alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
Az Edutus Egyetem a honlapon a Google Analytics webanaltikai szolgáltatást használja. A Google
Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ,
amelyek célja, hogy segítse elemezni a weboldal használatát. A sütik által generált, a honlap
használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült
államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált
információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja
meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak
kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató
hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére,
elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a
honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja.
A honlap bejelentkezést igénylő menüpontjának használata során az Edutus Egyetem az alábbiak
szerint kezeli a bejelentkezők személyes adatait:
adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások
elérhetővé tétele
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben –
a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, IP
cím, egyéb rögzített adatok (cookie-k) a honlap „Direkt információk” sávjában: név, e-mail cím,
telefonszám
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásig
adattárolás módja: elektronikusan

3. Az érintett jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Edutus
Egyetem feltüntetett elérhetőségein.
Az Edutus Egyetem a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három
napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység
vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére az érkezéséről számított legkésőbb 24 – tiltakozási jog gyakorlása
esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Edutus Egyetem csak az Infotv. 15. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.
Az Edutus Egyetem kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott
okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16§ (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással,
írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §
(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése
iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásnak időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével
állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti.
Az Edutus Egyetem az érintett adatinak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.

TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLKÜLDÉSRŐL
1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő:
neve:

Edutus Egyetem

OM azonosító:

FI83139

székhelye:

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

e-elérhetősége:

mail@edutus.hu

képviselő:

Némethné Dr. Gál Andrea

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevélküldési szolgáltatásunkra feliratkozni, amely által értesülhet
az Edutus Egyetem robotika versenyeivel kapcsolatos tevékenységéről és más érdekes hírekről.
Hírlevelünket időszakosan küldjük. E-mail címén és nevén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.
Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet a
hírlevél alján a leiratkozásra kattintva vagy a következő e-mail címen tehet meg: mail@edutus.hu
adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig
adattárolás módja: elektronikusan
Az érintett jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Edutus
Egyetem feltüntetett elérhetőségein.
Az Edutus Egyetem a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három
napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység
vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére az érkezéséről számított legkésőbb 24 – tiltakozási jog gyakorlása
esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Edutus Egyetem csak az Infotv. 15. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.
Az Edutus Egyetem kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott
okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16§ (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással,
írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §
(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése
iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásnak időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével
állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti.
Az Edutus Egyetem az érintett adatinak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 16 ÉV ALATTI
KISKORÚ ADATKÖZLÉSÉHEZ

Alulírott

_______________________________________________ (név, születési hely, idő)

hozzájárulok, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak):
_____________________________________________ (név, születési hely, idő)
_____________________________________________ (név, születési hely, idő)
_____________________________________________ (név, születési hely, idő)
az Edutus Egyetem által szervezett World Robot Olympiad™ magyarországi nemzeti döntőjére történő
jelentkezés során:
•

megadja(k) az alábbi személyes adatai(ka)t: név, életkor (születési idő), e-mail cím,
telefonszám

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során étkezést is biztosítunk a verseny résztvevői részére,
ezért jelentkezés során rögzítésre kerülhetnek allergiára vonatkozó adatok.
A fentebb megadott személyes adataim, illetve felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) személyes adatainak
Edutus Egyetem, mint adatkezelő általi teljes körű kezeléséhez – megfelelő tájékoztatás után, önkéntes
módon – hozzájárulok, a wro.hu-n található adatvédelmi szabályzatot elfogadom.
Dátum: _______________________________________
Törvényes képviselő aláírása: ____________________________________

