
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Joghallgatók Önképző Szervezete – II. JÖSz Nyári Egyetem 

 

A GDPR1 13-14. cikkeiben foglaltakra tekintettel az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Téged a Joghallgatók 
Önképző Szervezete (JÖSz) által a II. JÖSz Nyári Egyetemmel összefüggésben végzett adatkezelésekről  

1. Az adatkezelő személye: Joghallgatók Önképző Szervezete Egyesület (székhely: 1022 Budapest, Árvácska 
utca 6., adószám: 18846340-1-41, e-mail cím: kapcsolat@josz.elte.hu) (továbbiakban: „JÖSz” vagy 
adatkezelő). 

2. Személyes adataidat jelen tájékoztatóban meghatározott célból és ezen adatkezelési célok eléréséhez 
feltétlenül szükséges mértékben kezeljük. Személyes adatait csak a JÖSz erre feljogosított tagjai ismerhetik 
meg, és csak azon tagjaink vannak személyes adataid megismerésére feljogosítva, akiknek ez feltétlenül 
szükséges a Nyári Egyetem szervezésével összefüggésben. Tájékoztatunk, hogy nem hozunk automatizált 
adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végzünk profilalkotást sem 

3. Az adatkezelésekre az alábbi fontos információk vonatkoznak: 

1) RÉSZVÉTELI REGISZTRÁCIÓ 

Érintettek Az adatkezelő 2019.08.12-14 között tartandó „II. JÖSz Nyári Egyetem” c. 
rendezvényére (a továbbiakban: rendezvény) regisztráló résztvevők 

Adatkezelés célja A rendezvényre történő regisztrációd adminisztrálása, valamint az ezzel 
összefüggő kapcsolattartás 

Kezelt adatok köre • Név 
o részvételi igény jelzésének adminisztrációja érdekében 

• E-mail cím 
o kapcsolattartás  

• Születési idő 
o azonosítás 

Adatkezelés jogalapja szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtétele, ténylegesen a résztvevői névsorba történő regisztráció 

Az adatkezelés időtartama A rendezvény utolsó napjától (2019.08.14) számított 30 nap 
Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Nem vagy köteles megadni személyes adataidat, ugyanakkor ennek 
hiányában nem tudunk regisztrálni az eseményre 

Adatfeldolgozó Google Ireland Limited (a docs.google.com/forms felületen keresztül; 
székhely: Írország, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.; kapcsolattartó: 
Google Kft). Adatfeldolgozót a regisztrációk adminisztrációja céljából veszünk 
igénybe 

 

2) KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE RENDEZVÉNYEKEN 

Érintettek A JÖSz 2019.08.12-14 között tartandó „II. JÖSz Nyári Egyetem” c. rendezvényén 
(a továbbiakban: rendezvény) regisztrált résztvevők 

Adatkezelés célja A rendezvény dokumentálása, népszerűsítése 

Kezelt adatok köre Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása. 

Adatkezelés jogalapja • Saját hozzájárulásod, amelyet  ráutaló magatartással, vagy kifejezett 
nyilatkozattal adhatsz meg.  Ráutaló magatartásnak minősül, ha 
tudod, hogy abban a helyiségben, ahová belépsz, felvétel készül vagy 
készülhet. 

                                                             
1 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének 



• A hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint nem szükséges 
hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és 
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.  

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a törlési kérelmed teljesítéséig vagy az adatoknak az általad 
történő tiltakozás eredményeként történő törléséig tart. A képeket a 
honlapunkon határozatlan ideig tároljuk 

Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Nem vagy köteles hozzájárulni ahhoz, hogy fényképeket készítsünk rólad, sőt, 
utólag tiltakozhatsz is az ellen, hogy valamely rólad készült képet 
felhasználjunk, a rólad készült kép törlését is kérheted.  

Adatfeldolgozó Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

 

3) RÉSZVÉTELI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE 

Érintettek Az adatkezelő 2019.08.12-14 között tartandó „II. JÖSz Nyári Egyetem” c. 
rendezvényére (a továbbiakban: rendezvény) regisztráló résztvevők 

Adatkezelés célja Rendezvényen való részvételhez szükséges díj kiegyenlítésének ellenőrzése 

Kezelt adatok köre • Név 
• Bankszámla száma 

Adatkezelés jogalapja A rendezvényen való részvétel tárgyában, az érintett személlyel létrejövő 
szerződés teljesítése 

Az adatkezelés időtartama A rendezvény utolsó napjától (2019.08.14) számított 1 év 

Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Nem vagy köteles elindítani a tranzakciót, ugyanakkor amennyiben a részvételi 
díjat nem tudod kiegyenlíteni, úgy nem tudunk helyet biztosítani számodra. 

Adatfeldolgozó OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., 
adószám:10537914444., cégjegyzékszám: 01-10-041585), a JÖSz 
bankszámlájának vezetője 

 

4) ÉTELALLERGIA, BETEGSÉGEK 

Érintettek Az adatkezelő 2019.08.12-14 között tartandó „II. JÖSz Nyári Egyetem” c. 
rendezvényére (a továbbiakban: rendezvény) regisztráló résztvevők, akik a 
regisztráció során jelezték, hogy speciális étrendre van szükségük, vagy 
valamilyen olyan betegséggel rendelkeznek, amely a részünkről speciális 
felkészülést igényel 

Adatkezelés célja Ételallergiával összeegyeztethető étrend biztosítása, betegségek megfelelő 
kezelése egészségügyi komplikációk megelőzése és/vagy ellátása céljából, 
tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjára 

Kezelt adatok köre • Név 
o részvételi igény jelzésének adminisztrációja érdekében 

• Ételallergia, betegség, egyéb megjegyzés 
o az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a rendezvényen az 

érintett körülményeit figyelembe vevő ellátást tudjon 
biztosítani 

Adatkezelés jogalapja A rendezvényen való részvétel tárgyában a speciális igényekre tekintettel 
létrejött szerződés teljesítése 

Az adatkezelés időtartama A rendezvény utolsó napjától (2019.08.14) számított 30 nap 
Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Nem vagy köteles tudomásunkra hozni az ételallergiádra, valamint a 
betegségedre vonatkozó adatokat, ugyanakkor csak ezek ismeretében tudunk 
neked megfelelő ellátást biztosítani. 



Adatfeldolgozó Google Ireland Limited (a docs.google.com/forms felületen keresztül; 
székhely: Írország, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.; kapcsolattartó: 
Google Kft). 

 

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogaiddal élhetsz: 

1. Kérheted a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 
a. Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e valamilyen 

személyes adatodat, és amennyiben igen, úgy jogosult vagy ezekhez hozzáférni. Ilyen kérés 
esetén az adatok másolatát a rendelkezésedre bocsátjuk, ellenkező kérés esetén elektronikus 
úton 

2. Kérheted személyes adataid helyesbítését 
a. Amennyiben valamilyen személyes adatot hibásan adsz meg, vagy hibásan regisztrálunk, úgy 

kérheted ennek a hibának a javítását, melyet indokolatlan késedelem nélkül teljesítünk 
3. Lehetőséged van arra, hogy személyes adataid törlését vagy azok kezelésének korlátozását kérd, kivéve 

a kötelező adatkezelés esetét. 
a. személyes adataid törlését az alábbi esetekben kérheted: 

i. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 
vagy más módon kezeltük; 

ii. visszavonod a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

iii.  a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése 
alapján tiltakozol az adatkezelés ellen; 

iv.  a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
v.  a személyes adatokat a ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
b. az általunk végzett adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben kérheted: 

i.  vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

ii.  az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok 
felhasználásának korlátozását; 

iii. nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azokat igényled jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

iv. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a JÖSz 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

4. Jogosult vagy arra, hogy az adatkezelésünkkel összefüggésben panaszt vagy kérelmet nyújts be felénk. 
Ebben az esetben a JÖSz késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszolni fog a 
megkeresésedre, válaszunkban tájékoztatunk téged a kérelmed kapcsán meghozott döntésünkről vagy 
intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő két hónappal meghosszabbítható. Ezt a lehetőséget díjmentesen biztosítjuk, ugyanakkor ha a 
kérelmed egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy a JÖSz az ezzel kapcsolatos adminisztratív 
költségekre tekintettel ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. A megalapozatlanság vagy túlzó jelleg bizonyítása a JÖSz-t terheli. 

5. Panaszoddal az illetékes hatósághoz is fordulhatsz. Ha így döntesz, azt az alábbi elérhetőségeken 
tehetsz bejelentést a hatóságnál:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 



Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

6. Ha jogellenes adatkezelést tapasztalsz, polgári pert is kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per a saját lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi 
hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

2019.05.20. 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

Joghallgatók Önképző Szervezete 

 


