
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az SZTE Horizon Europe Munkacsoport tevékenysége (workshopok, konferenciák, előadások, 
képzések, projektkezelés, hírlevelek, kutatások, tanácsadás) kapcsán 

 
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a Horizon Europe 
Munkacsoport tevékenységével kapcsolatos adatkezeléseinkre. 
 
1. Kihez fordulhat? 
 
A Horizon Europe Munkacsoport kapcsán a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerepköre 
kettős. 
Abban az esetben, ha a Szegedi Tudományegyetem adatkezelő minőségben van jelen, akkor 
a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi. Amennyiben az 
adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken kérhet további 
információt, tájékoztatást.  
 
Szegedi Tudományegyetem Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóság 
Horizon Europe Munkacsoport 
Kapcsolattartó neve: Maróti László nemzetközi projektfejlesztési menedzser 
Levelezési cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
Tel.: +36 (62)544-180 
E-mail cím: sztehorizon@rekt.szte.hu 
Honlap cím: http://horizoneurope.szte.hu/ 
 
Abban az esetben, ha a Szegedi Tudományegyetem adatfeldolgozó minőségben van jelen, 
akkor az adatkezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Amennyiben az adatkezeléssel 
kapcsolatban kérdése merülne fel, az alábbi linken található elérhetőségeken kérhet további 
információt, tájékoztatást: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/elerhetosegek 
 
2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el? 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő 

 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 szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács 
rendeletének, valamint 

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

rendelkezései szerint kezeli. 

mailto:sztehorizon@rekt.szte.hu
http://horizoneurope.szte.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
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3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek? 
 
Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: 
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok 
 
4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg? 
 
A Horizon Munkacsoport tevékenysége során az alábbi adatkezelési tevékenységeket 
végezzük, illetve azokkal kapcsolatban merülhet fel adatkezelési tevékenység – 1. 
eseményregisztráció, 2. képfelvétel, 3. jelenléti ív, 4. hírösszefoglaló készítése, 5. döntés 
előkészítés, 6. hírlevélre feliratkozás lehetősége, 7. üzenetküldés, 8. közösségi média, 9. 
hivatkozások és linkek 
 
4.1. Eseményregisztráció 
 
A Horizon Europe Munkacsoport által szervezett események kapcsán az alábbi adatokat 
kezeljük: 
 

Milyen 
adatokról 
van szó? 

SZTE 
szerepköre 

Miért vesszük 
fel? 

Milyen 
jogon 
kezeljük? 

Meddig tároljuk? 

Név 
(családi és 
utónév) 

Adatkezelő 

Beazonosítás 
okán 

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján 

A regisztrációs felületen a 
rendezvény lezárásától 
számított 3 munkanap 
elteltével automatikusan 
töröljük. Kivéve, 
amennyiben 
hírlevelünkre feliratkozik, 
mert ebben az esetben a 
regisztráció során 
megadott nevét, e-mail 
címét és érdeklődési 
területét a hozzájárulás 
visszavonásáig kezeljük. 

E-mail cím 
Kapcsolatfelvétel 
céljából 

Érdeklődési 
terület 

Beazonosítás 
okán 

Képviselt 
szervezeti 
egység 

Az előadás 
témája, vagy 
program 
beosztásának elő 
tervezhetősége 
miatt 

 
 
 
 
 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


4.2. Képfelvétel 
 
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen jogos érdekből képfelvételt készítünk, általánosságban 
tömegfelvételek formájában. Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a 
tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett 
hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az 
érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási 
kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy 
jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.  
Előadóinkról individualizált fotók készülnek. Amennyiben az előadó nem SZTE 
közalkalmazott, azaz nem közfeladatait ellátó szereplő minőségben látja el az előadói 
feladatait, az individualizált fotók elkészítése előtt önkéntes hozzájárulását adja meg 
számunkra. 
 

Milyen adatokról 
van szó? 

Miért vesszük fel? 
Milyen jogon 

kezeljük? 
Meddig tároljuk? 

Név (családi és 
utóneve) 

A személyazonosító 
jel helyébe lépő 
azonosítási 
módokról és az 
azonosító kódok 
használatáról szóló 
1996. évi XX. 
törvény szerint az 
adott személy 
beazonosítása 
érdekében vesszük 
fel. 

 
 
 
 
Önkéntes 
hozzájárulás alapján 

 
 
 
 
Az önkéntes hozzájárulás 
visszavonásáig. 

Születési neve 
(családi és 
utóneve) 

Édesanyja neve 

Aláírás 

 
 
Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi 
formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása 
mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti 
szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a 
Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel. 
 
4.3. Jelenléti ív a pályázati elszámolás okán 
 
A jelenléti ív elsődleges adatkezelési célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem az EFOP-3.6.1-
16-2016-00008 számú pályázat keretében, a Horizon Europe Munkacsoport működését 
igazolja. E program keretében az elszámoltathatóság jegyében a Szegedi Tudományegyetem 
köteles a rendezvények során megjelenő személyek adatainak – beazonosítható jellegű – 
kezelésére, ugyanakkor ezt a kötelezettséget az adatminimalizálás elve mentén igyekszik 
megvalósítani. Köszönjük, hogy a jelenléti ív aláírásával támogatja munkánkat! 
A jelenléti ív felvétele során az adatkezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szegedi 
Tudományegyetem pedig adatfeldolgozóként jár el. 



 
A jelenléti ív során az alábbi adatokat kezeljük: 
 

Milyen 
adatokról 
van szó? 

SZTE 
szerepköre 

Miért 
vesszük fel? 

Milyen 
jogon 

kezeljük? 
Meddig tároljuk? 

Név (családi 
és utónév) 

Adatfeldolgozó 
Pályázati 
elszámolás 
okán 

Jogos 
érdekből 

A Szegedi Tudományegyetem 
az adatokat a pályázat 
fenntartási időszak végéig 
(2026-ig) tárolja. Aláírás 

 
4.4. Hírösszefoglaló készítés 
 
A Horizon Europe Munkacsoport tevékenységének népszerűsítése céljából, a szakmai 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében hírösszefoglalót készítünk online és offline 
marketingkommunikációs felületekre. 
 

 
4.5. Horizon Europe Munkacsoport döntés előkészítő tevékenységére vonatkozó 

adatkezelés 
 
A beérkező döntés előkészítő dokumentáción megadott adatokat jogos érdekből kezeljük. 
 

Milyen 
adatokról van 

szó? 

SZTE 
szerepköre 

Miért vesszük fel? 
Milyen 
jogon 

kezeljük? 

Meddig 
tároljuk? 

Név (családi és 
utónév) 

Adatkezelő 

Beazonosítás okán 

Jogos érdek 
A döntés 
meghozatalát 
követő 5 évig 

E-mail cím Kapcsolat tartás céljából 

Telefonszám Kapcsolatfelvétel céljából 

Projektjavaslat 
adatai 

A projektjavaslatok 
kategorizálása, vezetői 
döntés meghozatala 
céljából 

Képviselt 
szervezet 

Beazonosítás okán 

 
 

Milyen adatokról van 
szó? 

SZTE 
szerepköre 

Miért vesszük 
fel? 

Milyen jogon 
kezeljük? 

Meddig 
tároljuk? 

Előadó neve (családi 
és utónév) 

Adatkezelő 
Beazonosítás 
okán 
 

Jogos érdekből 
Maximum 5 
évig 

Előadás címe 

Vállalkozás, szervezet 
neve 



4.6. Hírlevélre feliratkozás lehetősége 
 
Az SZTE Horizon Europe Munkacsoport létrehozásának célja, hogy külső nemzetközi 
partnerségekbe beágyazódva, biztosítsa az SZTE kutatók hatékony bekapcsolódódását a 
Horizon 2020, majd a Horizon Europe és más nemzetközi projektekbe. Ennek érdekében, a 
későbbi beazonosítás, kapcsolatépítés céljából, a rendezvények során megjelenő személyek 
adatai – beazonosítható jelleggel – felvételre kerülnek, ugyanakkor ezt a kötelezettséget az 
adatminimalizálás elve mentén igyekszünk megvalósítani. 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Szegedi Tudományegyetem munkavállalói esetében a 
munkavállalók részére hírlevelet küldünk ki, amely esetében a munkavállalók nevét és 
munkahelyi e-mail címét jogos érdekből kezeljük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
munkavállalónak az adatok kezelése kapcsán tiltakozási joga van. (űrlap) 

Milyen 
adatokról van 
szó? 

SZTE szerepköre 
Miért vesszük 
fel? 

Milyen jogon 
kezeljük? 

Meddig 
tároljuk? 

Név (családi és 
utónév) 

Adatkezelő 

Beazonosítás 
okán 

Jogos érdekből 
Az adatkezelés 
elleni tiltakozás 
megtételéig 

Munkahelyi e-
mail cím 

Kapcsolattartás 
céljából 

Érdeklődési 
terület 

Hírlevél 
érdeklődési 
terület szerinti 
fókuszált 
kiküldése 
céljából 

 
A hírlevélre való feliratkozás háromféle módon történhet. 
Egyrészről online módon a Horizon Europe Munkacsoport oldalán történő regisztráció során, 
önkéntes hozzájárulás alapján. 
Másrészről online módon, egy adott rendezvényre történő regisztráció során, önkéntes 
hozzájárulás alapján. 
Harmadrészről személyesen a rendezvényeinken, ha a regisztráció során nem történt meg a 
hírlevélre történő feliratkozás. 
Ön az e-mail címének megadásával önkéntesen, előzetes tájékoztatáson alapulóan 
hozzájárulását adja, hogy a Horizon Europe Munkacsoport tevékenységével kapcsolatban 
Önnek hírlevelet küldjünk. A hírlevél célja, hogy az érdeklődők számára naprakész 
információkat nyújthassunk a Horizon Europe Munkacsoport tevékenységével és a 
nemzetközi pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. 
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre való feliratkozás során a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján az Ön 
személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük. 
 
 
 
 
 



Milyen 
adatokról van 
szó? 

SZTE szerepköre 
Miért vesszük 
fel? 

Milyen jogon 
kezeljük? 

Meddig 
tároljuk? 

Név (családi és 
utónév) 

Adatkezelő 

Beazonosítás 
okán 

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján 

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

E-mail cím 
Kapcsolattartás 
céljából 

Érdeklődési 
terület 

Hírlevél 
érdeklődési 
terület szerinti 
fókuszált 
kiküldése 
céljából 

 
A hírlevélről való leiratkozást az alábbi e-mail címre írt levelével bármikor megteheti: 
modulo@hszi.u-szeged.hu Ezáltal visszavonhatja az önkéntes hozzájárulását a jövőbeli 
adatkezelés tekintetében. 
 
Üzenetküldés- kapcsolat felvétel és kapcsolattartás 
 
A Horizon Munkacsoport oldalán lévő üzenetküldési lehetőség kapcsán, önkéntes 
hozzájárulás alapján az alábbi adatokat kezeljük. 
 

Milyen 
adatokról van 
szó? 

SZTE szerepköre 
Miért vesszük 
fel? 

Milyen jogon 
kezeljük? 

Meddig 
tároljuk? 

Név (családi és 
utónév) 

Adatkezelő 

Beazonosítás 
okán 

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján 

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

E-mail cím 
Kapcsolattartás 
céljából 

Telefonszám 
(opcionális) 

Kapcsolattartás 
céljából 

 
4.7. Közösségi média oldalak 
 
A Horizon Europe Munkacsoport elérhető a Facebook és a LinkedIn közösségi portálon. A 
közösségi oldalak használata és az azon keresztül, a Munkacsoporttal történő 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet 
önkéntes hozzájáruláson alapul. 
Az adatkezelés célja a Munkacsoport oldalán található tartalmak megosztása. A közösségi 
média oldalak segítségével tájékoztatást nyújtunk tevékenységünkről. 
A Horizon Europe Munkacsoport Facebook oldalán található üzenőfalon közzétett 
hírfolyamra a „tetszik”/”like” linkre kattintva lehet feliratkozni, és az ugyanitt található 
„dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva lehet leiratkozni, illetve az üzenőfal beállításai 
segítségével törölhetők a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamok. 
A közösségi média oldalakon megosztott képfelvétel tekintetében jelen dokumentum 4.2 
pontja alapján járunk el. 

mailto:modulo@hszi.u-szeged.hu


A közösségi média oldalakon megosztott hírösszefoglaló vagy egyéb szöveges bejegyzés 
esetében jelen dokumentum 4.4 pontja alapján járunk el. 
A Horizon Europe Munkacsoport oldalán néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is 
megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, amelyek képesek a cookie-k 
olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az Ön eszközén 
való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését. 
Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött 
adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni ezekről az elemekről, és 
használatukhoz az Ön engedélyét kérni. 
Egyebekben a közösségi média oldalak adatkezelési szabályai érvényesek, amelyről 
tájékoztatást a közösségi média oldal honlapján található adatvédelmi irányelvek 
szabályzatból, a www.facebook.com, illetve a www.linkedin.com címen kaphat. 
 
4.8. Hivatkozások és linkek 
 
A Horizon Europe Munkacsoport weboldala olyan hivatkozásokat és hasznos linkeket is 
tartalmaz, amelyeket nem a Munkacsoport üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását 
szolgálják. A Munkacsoportnak nincs semmi befolyása ezen weboldalak tartalmára és 
biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által 
látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az 
adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná. 
 
5. Kinek továbbítjuk az adatokat? 
 
Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti 
egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt célok, jogalap és 
megőrzési időn belül. 
 
5.1. Szervezeten belül 
 
Döntés előkészítő tevékenységünk során a döntés előkészítő dokumentációt átadjuk a 
projektmenedzsment igazgató, a minőségfejlesztési és stratégiai főigazgató, a tudományos 
és innovációs rektorhelyettes, valamint a rektori és a kancellári kabinet számára. 
 
5.2. Szervezeten kívül 
 
A rendezvény(ek)en felvett jelenléti íven szereplő adatok, fotódokumentáció(k) 
adatfeldolgozói minőségünk okán az Emberi Erőforrások Minisztérium felé továbbításra 
kerülnek a pályázati dokumentáció részeként. 
 
6. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől? 
 
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más személytől adatgyűjtést nem végzünk. 
 
7. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során? 
 
Nem. 

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/


 
8. Milyen jogai vannak a Horizon Europe Munkacsoport tevékenysége kapcsán? 
 
A Horizon Europe Munkacsoport tevékenysége kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg: 

1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. 
2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz. 
3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes 

adataiban, jogában áll javítást kérni. 
4. törléshez való jog – amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és, ha 

nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését. 
5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor 

tiltakozhat. 
6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt 

adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát. 
7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni. 

 
9. Milyen jogorvoslattal élhet? 

 
9.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi 

elérhetőségeken: 
Dr. Lajkó Dóra 
Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektroi Hivatal, Adatvédelmi Iroda 
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 3. emelet 304. 
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376 
E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu 

 
9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi 

elérhetőségeken: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Tel.: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
9.3. Bírósághoz fordulhat 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, 
akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi 
honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek 

 
10. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek? 
 
Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1. 
alpontban találhatja meg. 
Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Az 
SZTE Horizon Munkacsoport tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés kapcsán is felügyeli a 
jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést. 
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