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Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

által szervezett események lebonyolításával kapcsolatosan végzett adatkezelésről 

 

A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: "Egyetem/Adatkezelő") Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) az alábbi 

jogszabályokat és belső normákat alkalmazza a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: "Tájékoztató") 

érintett adatkezelése során: 

a) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban "GDPR"); 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.); 

c) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; 

d) Miskolci Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Közérdekű Adat Megismerési, Közzétételi Szabályzat (a 

továbbiakban: Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat). 

 

A tájékoztató célja: jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást nyújtson az ME-

MFK által középiskolás diákok részére szervezett különböző földtudományi táborokhoz, versenyekhez, 

eseményekhez (Földtudományi Élménytábor, Extrém Talajtani tábor, MFK Challenge Tour…) (a 

továbbiakban: "esemény") lebonyolításával kapcsolatosan végzett adatkezelésről. 

 

Az adatkezelő és  képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros, Intézményi azonosító: FI87515, 

Tel: 46/565-111, Honlap: www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr. Horváth Zita rektor, E-mail: rektor@uni-

miskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/565-111/10-32. 

 

Az ME-MFK részéről az adatkezelőt képviseli: Prof. Dr. Mucsi Gábor, dékán és Dr. Szalontai Lajos, egyetemi 

docens, dékánhelyettes 

Elérhetősége: Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet (3515 Miskolc, 

Egyetemváros, A/4 épület fsz. 30. szoba, e-mail: ecoszalo@uni-miskolc.hu) 

 

Kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselő: Dr. Tóth Gergő József adatvédelmi tisztviselő, Jogi és Beszerzési Osztály, 

3515 Miskolc, Egyetemváros, E/7 V. 509. +36 30 320-2373, adatvedelem@uni-miskolc.hu. 

 

Az érintettek körének meghatározása: valamennyi természetes személy, aki a táborra jelentkezett és azon részt vett 

(a továbbiakban: "érintett"), valamint amennyiben az érintett 18. életévét be nem töltött személynek minősül (a 

továbbiakban: "kiskorú"), úgy az érintett törvényes képviselője is érintettnek minősül. 

 

Az adatkezelésre vonatkozó információk 

 

Az adatkezelés során az alábbi folyamatok különíthetőek el: 

1. A eseményre történő jelentkezés: az érintett az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével, 

valamint az elektronikus jelentkezési lapon az erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával egyértelműen 

kinyilvánítja önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló akaratát, amellyel hozzájárulását adja az 

Adatkezelő részére, hogy az alább megjelölt személyes adatait az alább megjelölt célból és időtartamig kezelje. 

Tekintettel arra, hogy a verseny jellemzően, de nem kizárólagosan kiskorúak részére van meghirdetve, így az 

Adatkezelő az érintett pontos születési idejére vonatkozó adatot is kéri megjelölni, annak érdekében, hogy az 

Adatkezelő megállapíthassa, hogy az érintett kiskorú e vagy sem. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az 

érintett kiskorú, úgy a jelentkezési lapon az érintettnek meg kell adnia törvényes képviselő (szülő, gyám) nevét és 

elektronikus elérhetőségét (e-mail cím). A jelentkezés abban az esetben valósul meg és kerül elfogadásra, ha a 

törvényes képviselő a kiskorú által megadott e-mail címére megküldött linkre történő kattintással a kiskorú 

jelentkezéséhez hozzájárulását adja, azt jóváhagyja.    

 

A hozzájárulás visszavonása: az érintett, illetve az érintett nevében a törvényes képviselője a hozzájárulását 

bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja az Adatkezelő bármely fent megjelölt postacímére, vagy e-mail címére 
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küldött a hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó 

nyilatkozatmintát az Egyetem központi honlapján a "Közérdekű/Adatvédelem/Adatvédelemmel kapcsolatos 

dokumentumok" között érheti el. Az adatkezelő ettől eltérő tartalmú és formájú dokumentumot, nyilatkozatot is 

elfogad, azonban a visszavonásnak egyértelműen tartalmaznia kell a visszavonásra vonatkozó szándékot és 

egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az érintettnek és az adatkezelésnek. Az adatkezelő a hozzájárulás 

visszavonására vonatkozó jognyilatkozatot csak az érintett egyértelmű beazonosítása esetén köteles elfogadni. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtt végzett adatkezelés 

jogszerűsége nem vitatható. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a versenyen 

való részvétel nem biztosított. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a verseny lebonyolítását követő 5. napon törli. 

 

2. Fényképfelvételek készítése a versenyről/táborról: az Adatkezelő a verseny népszerűsítése érdekében 

fényképfelvételeket készít a versenyről, amelyek főképpen tömegfelvételnek minősülnek. Abban az esetben, ha az 

érintett a helyszínen kéri és az ellen nem tiltakozik (pl. díjkiosztó esetén a díj átvételéről) egyedi fényképfelvételek 

készítésére is sor kerülhet, azonban az egyedi fényképfelvételek készítéséhez az adatkezelő elsődlegesen nem 

ragaszkodik. Az elkészített tömegfelvételnek minősülő fényképeket az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a 

honlapján és a saját "facebook.com" oldalon található profilján.  Azokat a fényképeket, amelyek az érintettet 

egyedien ábrázolják csak az érintett hozzájárulásával hozza nyilvánosságra.     

 

3. Diák-adatbázis kiépítése: az érintett az eseményre való jelentkezési lap kitöltése során hozzájárulását adhatja a 

törvényes képviselőjének együttes hozzájárulásával, illetve annak jóváhagyásával ahhoz, hogy a ME-MFK a nevét 

és az elérhetőségét egy adatbázisba felvegye annak érdekében, hogy a jövőben célzott e-maileket küldjön az 

érintett részére az ME-MFK eseményeiről, programjairól, tanulmányi és szakmai lehetőségekről. 

Az érintett, illetve az érintett nevében a törvényes képviselője a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül 

visszavonhatja az Adatkezelő bármely fent megjelölt postacímére, vagy e-mail címére küldött a hozzájárulás 

visszavonását tartalmazó nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatmintát az Egyetem 

központi honlapján a "Közérdekű/Adatvédelem/Adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok" között érheti el. 

Az adatkezelő ettől eltérő tartalmú és formájú dokumentumot, nyilatkozatot is elfogad, azonban a visszavonásnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a visszavonásra vonatkozó szándékot és egyértelműen beazonosíthatónak kell 

lennie az érintettnek és az adatkezelésnek. Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonására vonatkozó 

jognyilatkozatot csak az érintett egyértelmű beazonosítása esetén köteles elfogadni. Tájékoztatjuk az érintetteket, 

hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűsége nem vitatható. A 

hozzájárulás megadása nem kötelező, az nem feltétele a versenyen való részvételnek, annak elmaradása semmilyen 

következménnyel nem jár. 

 

 

Az adatkezelési 

folyamat 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

időtartama 

 

 

Az eseményre 

történő 

jelentkezés 

 

 

 

Az érintett teljes 

neve (családi és 

utónév)* 

 

 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

Az érintett azonosítása, a 

jelentkezők létszámának 

felmérése céljából, 

valamint az esemény  

lebonyolításának, 

menetének, struktúrájának 

meghatározása céljából. 

 

 

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 

 

 

A felkészítőre 

történő 

jelentkezés 

 

 

 

Az érintett 

elérhetősége (e-mail 

cím)* 

 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

 

Az eseményre 

vonatkozó információk 

előzetes megosztása, 

szükség esetén 

kapcsolatfelvétel. 

 

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 
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Az eseményre 

történő 

jelentkezés 

 

 

 

Az érintett pontos 

születési ideje* 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

 

Az adatkezelés célja, hogy 

az adatkezelő 

megállapítsa, hogy az 

érintett kiskorúnak 

minősül e. 

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 

 

 

Az eseményre 

történő 

jelentkezés 

 

 

 

 

Amennyiben az 

érintett kiskorú az 

érintett törvényes 

képviselőjének neve 

és e-mail címe* 

 

Az érintett, mint 

harmadik személy és 

az adatkezelő jogos 

érdeke 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont] 

 

 

Amennyiben az érintett 

kiskorúnak minősül, úgy a 

hozzájárulás 

érvényességének feltétele, 

hogy a törvényes 

képviselő jóváhagyja  

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 

 

 

Az eseményre 

történő 

jelentkezés 

 

 

 

Az érintett azon 

nyilatkozata, hogy 

részt kíván-e venni a 

fakultatív 

programokon* 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

 

A fakultatív program 

megszervezése, a 

résztvevők számának 

meghatározása, a 

résztvevők azonosítása 

céljából 

 

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 

 

 

Az eseményre 

történő 

jelentkezés 

 

 

Az érintett azon 

nyilatkozata, hogy 

igényel e szállást a 

versennyel érintett 

bármely napra, 

illetve, ha igen, 

melyik napra 

 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

 

Az esemény résztvevői 

részére igény esetén 

szállás biztosítása, és az 

ezzel összefüggő 

jognyilatkozatok 

megtétele. 

 

 

Az esemény 

lebonyolítását 

követő 5. nap 

 

Fényképfelvétel 

készítése az 

eseményről és 

az eseményen 

helyezést elért 

személyekről és 

ezek 

nyilvánosságra 

hozatala 

 

 

 

 

 

 

Az érintett képmása* 

 

 

 

 

Az adatkezelő jogos 

érdeke 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont] 

 

 

 

Az esemény 

népszerűsítése céljából, 

illetve annak érdekében, 

hogy az adatkezelő 

tájékoztassa a 

nyilvánosságot az 

eseményről. A 

nyilvánosságra hozatal 

közösségi oldalon 

(facebook.com, 

instagram.com, 

youtube.com) valósul 

meg. 

 

 

 

A fényképek 

tárolása az 

eseményt 

követő 3 évig 

történik. A 

nyilvánosságra 

hozatalt 

követően   

 

 

 

 

Diák-adatbázis 

 

 

 

 

Az érintett teljes 

neve és elérhetősége 

(e-mail cím) 

 

 

 

Az érintett és a 

törvényes képviselő 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont] 

 

 

A középiskolás tanulók 

részére havi 

rendszerességgel 

marketing és beiskolázási 

célú hírlevelek küldése az 

ME-MFK "életéről", 

tevékenységéről, 

eseményeiről.   

 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, 

legfeljebb 

azonban az 

adatgyűjtést 

követő 4. év 

végéig. 

A * megjelölt személyes adatok megadása kötelező. 
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Az adatkezelés helye: Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar A/4 épület, Dékáni Hivatal irattár hivatali 

helyisége, valamint az Adatkezelő központi szervere. 

 

Adatfeldolgozó: az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő az adatkezelés 

során automatizált döntéshozatalt, különösen profilalkotást nem végez. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

 

Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a tudomány és technika állásának megfelelően megteszi a megfelelő 

és szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az automatizált úton, mind a manuális úton végzett 

adatkezelések tekintetében. 

 

Az érintettek jogai 

 

Az Egyetem az adatkezelése során feltétel nélkül biztosítja az érintettek számára az alábbi jogaik érvényesítését: 

– előzetes tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése 

előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő 

minden információról. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató érintett részére történő megismerhetővé 

tételével, közvetlen megküldésével e kötelezettségének tesz eleget. 

 

– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: Az érintett írásban – ide értve az elektronikus utat is – előterjesztett 

kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet. Az érintett kérelmére 

az adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (jelen esetben ideértve az érdekmérlegelési tesztet is), időtartamáról 

az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – 

az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

– helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: Az érintett kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli 

helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz, valamint - figyelemmel az adatkezelés céljára -  kérheti 

személyes adatainak kiegészítését. Amennyiben az érintett a jelentkezés során helytelen, pontatlan adatot adott 

meg, kérheti annak pontosítását, helyesbítését, módosítását. 

 

– törléshez való jog [GDPR 17. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő – a kötelező adatkezelés 

kivételével – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. 

cikk (1) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A személyes adat törlése esetén az adatkezelő az 

elérhető technológia és a megvalósítási költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges 

további adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az adatkezelő 

jogosult arra, hogy a törléshez való jogot korlátozza és az adatok törlését megtagadja, illetve ne valósítsa meg 

amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. 

 

– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: Az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, 

amennyiben a GDPR 18. cikkében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. 

 

– jogorvoslathoz való jog [GDPR 79. cikk] és panasz tételéhez való jog [GDPR 77. cikk]: amennyiben az Egyetem 

adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy adatainak kezelése 

jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat 

(a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.   
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Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy az adatvedelem@uni-

miskolc.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad. 

 

Az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítéséről szóló részletes tájékoztatás az adatkezelő honlapján 

érhető el (http://www.uni-miskolc.hu/adatkezelessel-kapcsolatos-dokumentumok). 

 

 

Miskolc, 2022. május 26.   

 

             .........................................................  

        Prof. Dr. Mucsi Gábor 

                   dékán        

 

 


