ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a EUROPE DIRECT Szeged információs pont egyes
szolgáltatásaihoz kötődő adatkezelései kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató azon információk összessége, amelyeket Önnek érdemes tudnia
annak kapcsán, hogyan használjuk és védjük személyes adatait a EUROPE DIRECT Szeged
információs pont egyes szolgáltatásaihoz kötődő adatkezelései során.
1. Kihez fordulhat?
A EUROPE DIRECT Szeged információs pont adatkezelései kapcsán az adatkezelő:
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Kapcsolattartó neve: Maksi Mátyás
Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36-1-209-9700, 209-9710
E-mail cím: comm-rep-bud@ec.europa.eu
Honlap cím: https://ec.europa.eu/hungary/about-us/contact_hu
Az Európai Bizottság közvetlen támogatásával működő EUROPE DIRECT Szeged információs pont a
tényleges megvalósítója a feladatához szorosan kötődő szolgáltatásoknak, az azokhoz kapcsolódó
adatkezelések során adatfeldolgozónak minősül.
A konkrét adatkezelést adatfeldolgozóként végző szervezeti egység és elérhetőségei:
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet,
EUROPE DIRECT Szeged európai uniós információs iroda
Kapcsolattartó neve: Szekeres Ildikó
Levelezési cím: 6720 Szeged, Feketesas utca 28. I. em.
Tel.: +36 (62) 544-135, 62/544-242
E-mail cím: ed@irsi.u-szeged.hu
Honlap cím: www.ed.u-szeged.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/EuropeDirectSzeged
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató
11.1. pontjában.
Mivel az egyes tevékenységek tényleges megvalósítója az SZTE-ÁJTK, Nemzetközi és Regionális
Tanulmányok Intézete és az Intézet keretein belül működő EUROPE DIRECT Szeged iroda, forduljon
hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatosan kérdése adódna.
2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait
 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 (GDPR), valamint
 a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/1725 rendelete,
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 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései szerint kezeljük.
3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://u-szeged.hu/download.php?docID=32612
4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?
A EUROPE DIRECT Szeged információs pont egyes fő szolgáltatásaihoz az alábbi adatkezelési
tevékenységek kapcsolódnak:
1. Hírlevél küldése a feliratkozóknak; 2. Kérdések megválaszolása az Európai Unióról; 3. Európai
Uniós kiadványok, szakirodalom keresésében segítségnyújtás; 4. Személyes találkozó egyeztetése;
5. Az Iroda Facebook oldalának adatkezelései; 6. Szeged Europe Direct YouTube-csatorna
adatkezelései.
4.1. Hírlevél küldése a feliratkozóknak
A hírlevélre történő feliratkozás során a következő adatkezeléseket valósítjuk meg:
Milyen adatokról van szó?

Név (családnév, keresztnév)

E-mail cím

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Az irodánk által
szervezett
programokról,
feladatkörünkbe
Az
érintett
tartozó fontosabb
önkéntes
uniós
hozzájárulása
eseményekről,
felhívásokról,
tájékoztatás
küldése e-mailben

Meddig tároljuk?
Az
adatokat
az
önkéntes
hozzájárulás
visszavonásáig
tároljuk, a hírlevélről
történő leiratkozás
szándékának
közlését követően
töröljük.

4.2. Kérdések megválaszolása az Európai Unióról
Milyen adatokról van szó?
Név (családnév, keresztnév)
E-mail cím
Telefonszám
Feltett kérdés

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Meddig tároljuk?

Beazonosítás és a
Az
érintett A
kérdés
kapcsolattartás, és
önkéntes
megválaszolását
megfelelő válasz
hozzájárulása
követően töröljük.
érdekében.
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4.3. Európai Uniós kiadványok, szakirodalom keresésében segítségnyújtás
Milyen adatokról van szó?
Név (családnév, keresztnév)
E-mail cím;
Postacím

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Meddig tároljuk?

Beazonosítás
és
kapcsolattartás
Az
érintett
A kérés teljesítését
okán, a tájékoztató önkéntes
követően töröljük.
anyag
kiküldése hozzájárulása
érdekében.

4.4. Személyes találkozó
Milyen adatokról van szó?
Név (családnév, keresztnév)

E-mail cím;
Telefonszám

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Meddig tároljuk?

Beazonosítás,
valamint előzetes
Az
érintett
időpontegyeztetés
A
találkozót
önkéntes
és
a
követően töröljük.
hozzájárulása
kapcsolattartás
érdekében.

4.5. Irodánk Facebook oldalának adatkezelései
Tájékoztatjuk, hogy Facebook oldalunkon - a feladatkörünkhöz szorosan kapcsolódóan - az Európai
Unió tevékenységével kapcsolatos híreket, információkat, valamint az Irodánk szervezésében vagy
közreműködésével megvalósuló eseményekkel kapcsolatos tájékoztatást tesszük közzé. Emellett
reklám és marketing kép- és videófelvételeket is posztolunk, szintén a tevékenységi körünkhöz
kapcsolódóan, pl. Európa-nap szegedi megvalósításáról, Irodánk bemutatásáról, stb.
A rendezvényeinkhez külön adatkezelési tájékoztatót készítünk.
Ugyanakkor egyes eseményeket a Facebook oldalunkon élőben közvetítünk, amelyekről azokkal
egyidőben videófelvétel készül, ezek a felvételek oldalunkon elérhetőek maradnak. A felvételek
megtekintésekor az online hallgatóság részéről feltett kérdések és a kérdező neve a EUROPE
DIRECT Szeged iroda Facebook oldalán a chatfalon látható marad.
Milyen adatokról van szó?
Az esemény Facebook live
megvalósítása
során
a
hallgatóság
részéről
a
comment rovatba írt kérdés a

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Az
esemény
lebonyolításához
önkéntes
kapcsolódóan
a hozzájárulás
projektdokumentá-

Meddig tároljuk?
A
videófelvétel
megőrzési idejével
egyezően.
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kérdező
Facebook-on ció részeként.
használt nevével együtt.
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőnek/Adatfeldolgozónak nincs ráhatása a Facebook Inc. által
üzemeltetett, és az Adatfeldolgozó által a https://www.facebook.com/EuropeDirectSzeged alatt
létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül.
Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában
kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen
igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen
kapcsolatba!
A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az
érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található
tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).
4.6. Irodánk YouTube-csatornájához kapcsolódó adatkezeléseink
A YouTube-on való jelenlétünk lehetővé teszi, hogy bemutassuk irodánkat a YouTubefelhasználóknak. A Szeged Europe Direct YouTube-csatornán az Európai Unió tevékenységével
kapcsolatos, valamint az Irodánk szervezésében vagy közreműködésével megvalósuló
eseményekről készült videófelvételeket, továbbá reklám és marketing videófelvételeket teszünk
közzé szintén a tevékenységi körünkhöz kapcsolódóan, pl. Európa-nap szegedi megvalósításáról,
Irodánk bemutatásáról, stb.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a
rendezvényeken készített 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 az adott rendezvényhez készített Adatkezelési tájékoztatóval és
a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel (videófelvétel)
készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.
A YouTube felületen az adott videóhoz kapcsolódóan a YouTube-on regisztrált felhasználók
számára lehetőség van hozzászólások írására. Az adott hozzászóló szabadon megírhatja
véleményét, kérdését, saját önkéntes hozzájárulása alapján. Ebben az esetben a hozzászóló
regisztrált neve látható a videó alatti posztban, valamint kérdése vagy hozzászólása.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben meglátogatja YouTube-csatornánkat, a YouTube és anyavállalata,
a Google sütik segítségével gyűjti az Ön IP-címét és egyéb személyes adatait. A sütik kis
szövegfájlok, amelyeket a YouTube a böngészőn keresztül tárol a weboldal látogatója által használt
eszköz (számítógép, notebook, táblagép, okostelefon stb.) adathordozóján. Ezek az információk a
weboldal későbbi látogatásai során kerülnek lekérdezésre, és lehetővé teszik, hogy a weboldal
felismerje a felhasználó eszközét. A sütik használata egyrészt a Google hirdetési rendszereinek
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javítását szolgálja, másrészt a sütik használata lehetővé teszi a Google számára, hogy olyan
statisztikákat szolgáltasson, amelyek segítségével ellenőrizni és javítani tudjuk
marketingtevékenységeinket. Ha Ön be van jelentkezve a saját YouTube-csatornájára, miközben
felkeresi Irodánk YouTube-profilját, előfordulhat, hogy a YouTube összeköti ezt a látogatást az Ön
profiljával. A jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott Adatkezelőnek és Adatfeldolgozónak
nincsen befolyása arra, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel a YouTube a személyes adatokat, a
YouTube által gyűjtött és feldolgozott adatok körére, illetve az adatok megőrzésének
időtartamára. A YouTube az Alphabet/Google cégcsoport része, így az érintettek adataik
kezeléséről itt kaphatnak részletes tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.
5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?
A EUROPE DIRECT Szeged információs pont egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó, és jelen
Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában részletezett adatkezelések kapcsán az Ön személyes adatát
jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő és adatfeldolgozó szervezeti
egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk
(együttesen címzettek).
5.1. Adatátadás szervezeten belül
Adatfeldolgozóként az 1. pontban megnevezett Adatkezelő részére adjuk át az adatokat egy saját,
zárt internetes platformon keresztül, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, az Adatkezelő
felé fennálló, a működésünket biztosító partnerségi keretmegállapodási szerződésen alapuló
pályázati és beszámolási kötelezettségünk teljesítése okán. Ugyanakkor mind az Európai Unió
intézményeit, mind a Szegedi Tudományegyetem minden szervezeti egységét kötik az adatvédelmi
előírások, adatkezeléseik tekintetében különösen ügyelnek a célhoz kötöttség, a tisztességesség,
az átláthatóság, és az adatminimalizálás elveire.
5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre
Nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.
Az Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő által kijelölt személyek kezelik, a
4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül, és azok közzététele szintén a 4.
pont szerint történik.
6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?
Nem, további adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
7. Gyűjtünk-e Önről adatot más forrásból?
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.
8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?
Nem.
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9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?
Az egyes szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adatközlés elmaradása nem jár hátrányos
jogkövetkezménnyel, ugyanakkor az adott szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül Irodánk részéről.
10. Milyen jogai vannak Önnek?
A EUROPE DIRECT Szeged információs pont egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó, jelen Adatkezelési
tájékoztató 4. pontjában részletezett adatkezelések kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön
tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével
biztosítjuk.
2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló
tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban,
jogában áll javítást kérni.
4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes
hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes
hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, ha nincs más elsőbbséget élvező
jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak
pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.
6. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az
adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a
személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
11. Milyen jogorvoslattal élhet?
11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az
elérhetőségeken:
Dr. Lajkó Dóra
Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@szte.hu

alábbi

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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11.3. Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
Martin Kröger
Tel: +32 2 299 11 11 (Commission switchboard)
Cím: Data Protection Officer; European Commission, CHAR 02/63
1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Email: data-protection-officer@ec.europa.eu
11.4. 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
12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban
találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi
Tudományegyetem között.
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