Adatvédelmi tájékoztató
A Közép-európai Egyetemen (cím: 1051 Budapest, Nádor u. 9., a továbbiakban „Egyetem”) nagy
hangsúlyt fektetünk személyes adatainak védelmére és arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi
előírásoknak (beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR*), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseit) maradéktalanul megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató az Egyetem
által szervezett Határtalan tudás előadás-sorozat kapcsán gyűjtött személyes adatok
felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.
*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.
1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
A Közép-európai Egyetem Társadalmi Felelősségvállalási Irodája az Egyetemet a magyar
társadalommal összekapcsoló és a társadalmat érintő programokkal foglalkozik.
Ha szeretne többet megtudni tevékenységünkről, kérjük, hogy látogasson el a honlapunkra.
https://www.ceu.edu/about/community-engagement.
2. Az adatkezelő elérhetősége
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 3273000
3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Szél Írisz, adatvédelmi tisztviselő
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu
4. Mi a személyes adatok kezelésének célja?
Az Egyetem által szervezett Határtalan tudás előadás-sorozat célja, hogy népszerűsítse a magyar
tudományt és kutatási eredményeket.
Az előadás-sorozat nyilvános esemény, amelyen a sajtó és az Egyetem által megbízott operatőr
fénykép és videó felvételt készít.
A teljesség igénye nélkül a következő médiumok részvételére számítunk: HVG, Népszava, 168
óra, RTL Hiradó, 24.hu, Klubrádió, ATV, Index, Quibit.
Az előadásokat élőben közvetítjük az Egyetem online csatornáján.
Az előadások népszerűsítése céljából az Egyetem megbízásából készített videófelvétel (kép- és
hangfelvétel) tv adásban és online portálokon lesz elérhető, továbbá híradás, illetve hasonló
jövőbeli esemény promótálása céljából a videóból egyes részleteket és fényképeket jelentetünk
meg a CEU weboldalán, social media csatornáin (közösségi oldalak), esetleg nyomtatott felületen.
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A közösségi oldalakon az alábbi felületeket értjük:
Közösségi oldalak
Facebook
Instagram
Flickr
Youtube
Twitter

Tájékoztató
https://www.facebook.com/privacy/exp
lanation
https://help.instagram.com/5195221251
07875?helpref=page_content
https://www.flickr.com/help/privacy
(angol)
https://support.google.com/youtube/an
swer/2801895?hl=hu
https://twitter.com/en/privacy (angol)

Az eseményeken történő regisztrációhoz a résztvevő nevének megadása szükséges.
A résztvevő által megadott e-mail címet kapcsolattartásra, a jövőbeli hasonló, a magyar
közönségnek szóló eseményekről való tájékoztatásra használjuk.
A Határtalan tudás klubkártya tulajdonosainak nevét, e-mail címét nyilvántartjuk abból a célból,
hogy a külön nekik szóló programokról értesíteni tudjuk őket.
A klubtagok nyereményjátékra jelentkezhetnek. A jelentkezés során nevüket és e-mail címüket a
sorsolás előkészítésére, a sorsolás eredményéről való értesítésre, valamint a nyeremény átvételekor
a nyertes beazonosítására használjuk
5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?
A 4. pontban leírt adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az
érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?
•
•
•
•
•
•

résztvevő neve
e-mail cím
képmás (fénykép, videófelvétel)
hang (videófelvétel)
klubkártya tagság
nyerményjátékra jelentkezés ténye, a sorsolás eredménye

7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Az adatokat az Egyetem munkavállalói, illetve az Egyetem által megbízott operatőr, Kőrösi
András (adatfeldolgozó), illetve a fotókat készítő Wort Bt. (adatfeldolgozó) kezeli.
Az érintett hozzájárulásával az Egyetem által készített videófelvételt tv csatornáknak és online
portáloknak továbbítjuk, illetve a videóból egyes részleteket és fényképeket jelentetünk meg a
CEU weboldalán, social media csatornáin (közösségi oldalak), esetleg nyomtatott felületen.
8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
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A nevet, az e-mail címet, képmást, hangot, valamint a klubkártya tagságról szóló információt
(név, e-mail cím) az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt)
évig tároljuk.
A nyereményjátékra jelentkezett érintettek adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
ennek hiányában a játék eredményhirdetését követő 1 hónapig tároljuk.
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.
9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Önnek jogában áll
-

-

-

-

-

-

-

kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést – Ön jogosult arra, hogy
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e nálunk, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz, illetve egyéb információkhoz hozzáférést kapjon;
tiltakozni az adatainak a kezelése ellen – Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a
személyes adatok kezelésére az Egyetem jogos érdeke miatt kerül sor;
kérni az adatainak a helyesbítését – Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését;
kérni az adatainak törlését – Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Egyetem pedig
köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén;
kérni adatainak elfeledtetését – amennyiben az Egyetem nyilvánosságra hozta a
személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését;korlátozni
a személyes adatainak a felhasználását – Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem
korlátozza az adatkezelést, ha a jogszabályban meghatározott feltételek valamelyike
teljesül;
kérni adatainak hordozhatóságát – Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön
által az Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat az Ön kérésere az Egyetem egy másik adatkezelőnek továbbítsa
jogorvoslattal élni – ha személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor
panasszal élhet, illetve bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése
esetén.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Egyetem adatvédelmi
tisztviselőjének a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9 címre.
Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően
teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.
Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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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
Web: http://naih.hu
10. Személyes adatainak biztonsága
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait.
Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi
szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más
szervezeteknek. További részletekért kérjük olvassa el az Egyetem adatvédelmi szabályzatát:
https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.
Utoljára módosítva: Budapest, 2020. január 23.
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