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                                                                                                                      Ikt. szám: 34000/9094-20/2021.              

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gólyatáborában való részvétellel kapcsolatosan 
 

1. Adatkezelő megnevezése 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

telefonszám: +36 1 432 9000,  

e-mail cím: nke@uni-nke.hu; 

honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/; 

Képviseli: Dr. Koltay András rektor 

 
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője: 

Deák Veronika 

cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., 

telefonszám: + 36 1 432 9000/ 29833 

e-mail cím: adatvedelem@uni-nke.hu  
 
3. Tájékoztató a Gólyatáborban való részvétellel kapcsolatosan érintettek részére, abban az 

esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR1 13. cikk 
szerinti tartalom) 

 
3.1. A Gólyatáborban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés (jelentkezés, tábori 

szálláshely szervezése)  
 
Az érintettek köre: a Gólyatáborba jelentkező, az Egyetemre felvételt nyert, leendő első évfolyamos 
jelentkezők. 
 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 
Az adat hiányának 

következménye 

Név 

Az Adatkezelő és az 
érintett között létrejött 

szerződés 
teljesítésének 

biztosítása és a 
teljesítés 

megtörténtének az 
igazolása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződéskötés 
előfeltétele 

E-mail cím kapcsolattartás 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

kapcsolattartás 

meghiúsulása 

Jelentkező neme 
programszervezés, a 

jelentkezők 
szálláshelyének 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

programszervezés, 
valamint a jelentkezők 

szálláshelyére 

                                       
1 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR). 

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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szervezése bekezdés b) pontján 
alapul) 

vonatkozó szervezés 
meghiúsulása 

Születési dátum 

Az Adatkezelő és az 
érintett között létrejött 

szerződés 
teljesítésének 

biztosítása és a 
teljesítés 

megtörténtének az 
igazolása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződéskötés 
előfeltétele 

Regisztrációs díjat utaló 
személy neve 
(bankszámla 
tulajdonosa) 

Az Adatkezelő és az 
érintett között létrejött 

szerződés 
teljesítésének 

biztosítása és a 
teljesítés 

megtörténtének az 
igazolása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződéskötés 
előfeltétele 

Lakcím 

Az Adatkezelő és az 
érintett között létrejött 

szerződés 
teljesítésének 

biztosítása és a 
teljesítés 

megtörténtének az 
igazolása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződéskötés 
előfeltétele 

Személyigazolvány 
száma 

Az Adatkezelő és az 
érintett között létrejött 

szerződés 
teljesítésének 

biztosítása és a 
teljesítés 

megtörténtének az 
igazolása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződéskötés 
előfeltétele 

Kar, szak 

Programszervezés, a 
jelentkezők 

szálláshelyének 
biztosítása 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

programszervezés, 
valamint a jelentkezők 

szálláshelyére 
vonatkozó szervezés 

meghiúsulása 

Pólóméret Programszervezés 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

programszervezés 
meghiúsulása 

Allergiára, 
gyógyszerérzékenységre 
vonatkozó információk 

Egészségügyi ellátás 
biztosítása 

hozzájárulás (az 
adatkezelés a GDPR 9. 
cikk (2) bekezdés a) 

pontján alapul) 

egészségügyi ellátás 
biztosításának 
meghiúsulása 

Ételérzékenységre 
vonatkozó információk 

Egészségügyi ellátás 
biztosítása; a 

rendezvényen a 
speciális étkezési 
igényű személyek 

élelmiszerigényének 
biztosítása 

hozzájárulás (az 
adatkezelés a GDPR 9. 
cikk (2) bekezdés a) 

pontján alapul) 

egészségügyi ellátás 
biztosításának 

meghiúsulása; nem 
biztosított a speciális 

élelmiszerek 
elérhetősége 

Érkezési adatok 

A táborban való 
részvételi jogosultság 

ellenőrzése; 
programszervezés 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződés nem lesz 
teljesíthető 

Távozási adatok 

A táborban való 
részvételi jogosultság 

ellenőrzése; 
programszervezés 

szerződés teljesítése 
(az adatkezelés a 
GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 
alapul) 

a szerződés nem lesz 
teljesíthető 
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3.2. A rendezvényeken résztvevő személyekről készült felvételek  

 
Az érintettek köre: a Gólyatáborban szervezőként részt vevő hallgatók; vendégként meghívott 
személyek; a Gólyatáborba jelentkező, az Egyetemre felvételt nyert, leendő első évfolyamos jelentkezők. 

 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Tömegfelvétel2 A felvételek elkészítésének 
célja az Egyetem 
rendezvényeinek 

megörökítése, valamint a 
rendezvények 

megtörténtének igazolása. Az 
elkészült felvételek az 
Egyetem honlapján, 

folyóirataiban, 
kiadványaiban és közösségi 

felületein (Facebook, 
Instagram) is közzétételre 

kerülhetnek promóciós célból 

Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés e) pontja alapján, 

lletve a Ptk. 2:48. § (2) 
bekezdésén alapul, mely szerint 

képmás vagy hangfelvétel 
elkészítéséhez és felhasználásához 

nincs szükség az érintett 
hozzájárulására tömegfelvétel és 
nyilvános közéleti szereplésről 

készült felvétel esetén. 

 
 

A rendezvény előadójáról és a 
rendezvény résztvevőiről 

készült felvétel3 

Konkrét személyekről készült 
felvétel 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, az érintett 

hozzájárulása 

 
3.3.  A Gólyatábor területére történő belépéssel összefüggő adatkezelés 

 
Az érintettek köre: a Gólyatáborba jelentkező, az Egyetemre felvételt nyert, leendő első évfolyamos 
jelentkezők. 

 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Az érintett személyének 
igazolására szolgáló adatok 

(személyazonosság 
igazolására alkalmas 

hatósági igazolvány, vagyis 
az érintett neve, születési 
helye, ideje, anyja neve, 

fényképe) 

A tábori részvétellel 
kapcsolatos jogosultság 
ellenőrzése (befizetés 

ellenőrzése) 

szerződés teljesítése (az adatkezelés 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontján alapul) 

 
3.4. A Gólyatábor területére történő belépéssel összefüggő, a koronavírus elleni 

védettséggel kapcsolatos adatkezelés 
 
Az érintettek köre: a Gólyatáborban szervezőként részt vevő hallgatók; vendégként meghívott 
személyek; a Gólyatáborba jelentkező, az Egyetemre felvételt nyert, leendő első évfolyamos jelentkezők. 

 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

                                       
2 A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint 

a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság 
vannak jelen, tömegfelvételről van szó. 
3 Közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely befolyásolja a társadalom életét, a helyi vagy az országos 
viszonyok alakulását. A közszereplést a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza meg. Tipikusan ilyen 

a különböző kulturális, társadalmi rendezvényeken, gyűléseken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. 
Közszereplő bárki lehet, azaz a minősítés nem kötődik formális társadalmi vagy jogi státushoz. 
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Az érintett neve, születési 

helye, ideje, anyja neve, 

személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány 

személyes adattartalma és 

a) a SARS-COV-2 vírus elleni 

két, ebből a második esetében 

egy hétnél régebben beadott 

védőoltás meglétének ténye 

(mindkét SARS-COV-2 elleni 

védőoltás beadásának 

időpontját tartalmazó EESZT 

alkalmazáson belüli COVID-

oltásigazolás), kizárólag 

betekintésre 

b) Janssen vakcinával beoltott 

személyek esetében a SARS-

COV-2 vírus elleni egy, egy 

hétnél régebben beadott 

védőoltás meglétének ténye (a 

SARS-COV-2 elleni védőoltás 

beadásának időpontját 

tartalmazó EESZT 

alkalmazáson belüli COVID-

oltásigazolás), kizárólag 

betekintésre.  

Az Egyetem által ellátott 

közfeladatokkal összefüggésben az 

adatkezelés célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos 

Gólyatábor biztosítása érdekében a 

résztvevők koronavírus elleni 

védettségét igazoló két darab 

védőoltás meglétének tényét 

tartalmazó igazolás ellenőrzése a 

koronavírus rendezvény 

időtartama alatti terjedésének 

megfékezése céljából. 

 

Az adatkezelés a GDPR 

9. cikk (2) bekezdés h) 

és i) pontján alapul. A 

különleges 

adatok körébe tartozó 

egészségügyi adatok 

kezelésének jogalapja a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés 

b), h) és i) pontja. 

 

Az adatszolgálatatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Gólyatáborban. 

 
4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

 
Az Egyetem a tájékoztató 

- 3.1. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe 

o név és érkezési időpont kapcsán biztonsági szolgáltatóként a Lex Protection Service Kft. 

(adószám: 25053555-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-197023, székhely: 1063 

Budapest, Szinyei Merse utca 10., képviseli: Berke Krisztián, elérhetőség: 

berke.krisztian@lps-uni.hu, +36 30 600 6943) szolgáltatásait 

o az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek az EÜ. szolgáltató 

(Talpai Szabolcs, Szanyi Szilárd) egyéni vállalkozó (adószám: 66553399-1-41, 

székhely: 1037 Budapest, Jablonka lejtő 8., szanyi.szilard@iocs.hu, +36 30 408 1488) 

részére 

- 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán az Egyetem adatfeldolgozóként veszi igénybe fotós 

szolgáltatóként: Steirer Máté egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 52584624, adószám: 

69021741-1-43, székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. ép.:C em.: MF ajtó:10., 

elérhetőség: steirermate@gmail.com, +36 20 436 9601) 

- 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán az Egyetem adatfeldolgozóként veszi igénybe videós 

szolgáltatóként: Koncsik Ildikó Olivia egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 50763757, 

adószám: 67789258-1-43, székhely: 1118 Budapest, Rákóczi út 5., elérhetőség: +36 30 303 

2269, team@finalartmedia.hu) 

- A Nyomdai úton megjelenő kiadványok esetén az Egyetem az NKE Campus XXI. Nonprofit Kft. 
(székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-350854, adószám: 27125900-

2-42, képviseli: Rósa Henrik, honlap: https://campus21.uni-nke.hu/) szolgáltatásit veszi 

igénybe.  

- 3.3. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az EFOTT 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14391738-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-901812, 

székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. emelet 8., képviseli: Lasztovicza Gábor, honlap: 

http://www.efott.hu) szolgáltatásait. 

mailto:berke.krisztian@lps-uni.hu
mailto:szanyi.szilard@iocs.hu
https://campus21.uni-nke.hu/
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- 3.4. pontjában említett adatkezelés kapcsán al-adatfeldolgozóként veszi igénybe biztonsági 

szolgáltatóként a Lex Protection Service Kft. (adószám: 25053555-2-42, cégjegyzékszám: 01-

09-197023, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10., képviseli: Berke Krisztián, 

elérhetőség: berke.krisztian@lps-uni.hu, +36 30 600 6943) szolgáltatásait.  

 
További címzett:  

a 3.1. pont első sorában meghatározott adat átadásra kerül az Esély-Budapest (fővárosi gyermek és 

ifjúsági) Alapítvány számára. Az adatátadás célja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§- ban 

előírt idegenforgalmi adó alóli mentesség igazolása. 

5. A személyes adatok tárolásának ideje 

 
A tájékoztató 

3.1. pontjában említett esetben az Egyetem személyes adatokat 

- a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, illetve a rendezvény lebonyolítását 

követően haladéktalanul törli. A hozzájárulását az adatvedelem@uni.nke.hu e-mail 

címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e visszavonás nem érinti a 

visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

- szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat 1 év után törli 

- jogi kötelezettség teljesítése kapcsán 5 évig, vagy amennyiben jogszabály ettől 

hosszabb időt határoz meg, a jogszabályban meghatározott időtartamig tárolja az 

adatokat. 

 

3.2. pontjában említett esetben az érintett személyekről készült felvételeket az Egyetem népszerűsítése 

céljából tudományos és történelmi célból őrzi. A nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének 

időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő meghatározásának 

szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, egyetemi kiadványokhoz. 

3.3. és 3.4. pontjában említett esetben adattárolás nem történik.  

 
6. Az adatok védelme 

 
Az Egyetem a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 

változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 

adatbiztonságot garantálja.  

Az Egyetem ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az érintetti 

adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, 

megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott 

a hozzáférés, jelszavas védelem működik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal. Az Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik. 

Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében adatkezelő 

a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja. 

 
7. Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik az Egyetemen. 

 
8. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

 
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, melyet az 1. és 2. 
pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet.  
 
Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó 

- személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- 

e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk), 

- személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

mailto:berke.krisztian@lps-uni.hu
mailto:adatvedelem@uni.nke.hu
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indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) 

(GDPR 16. cikk), 

- személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles 

arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 

ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem 

teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

- személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. 

cikk), 

- személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, 

hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk), 

- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) 

vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető)  

(GDPR 21. cikk). 

 
A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére kell 

benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tiltakozás esetén 15 

napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyolultságára tekintettel további 2 

hónappal meghosszabbítható). Továbbá 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 (1055 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11.., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus 

levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat. 
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