ELTE BTK Kari Innovációs Díj 2021 pályázat
2. sz. Melléklet: Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy mint adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) aláírásommal kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő,
Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A) és az
Innovációs Központ (1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.)
részére a „Kari Innovációs Díj 2021” tárgyú kezdeményezés keretében átadott adataimat a pályázat
lefolytatása céljából kezelje.
Tudomásul veszem, hogy adataim kezelésének jogalapja a GDPR 1 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja
szerinti hozzájárulásom személyes adataimnak a fenti cél szerinti kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban tudomásul veszem, hogy az ELTE Iratkezelési
szabályzata értelmében a „Kari Innovációs Díj 2021” kezdeményezéssel kapcsolatos anyagok nem
selejtezhetők./____ év után selejtezhetők”2
Jogorvoslati lehetőségeimről az alábbi tájékoztatást kaptam:
Az adatkezelő (lásd.: fent) személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan
információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve,
azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is 3.
A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az
érintettet megilleti:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,

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
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
2 Ld. a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. mellékletét képező IRATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT függelékét, az Irattári Tervet;
https://www.elte.hu/dstore/document/683/ELTE_SZMSZ_9mell_irattariterv.pdf
3 személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és
az adatkezelés korlátozásához való jog,
4. tájékoztatás címzettek személyéről,
5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok
vonatkozásában;
6. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló vagy közfeladat ellátása során történő
adatkezelés esetében,
7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés
hatálya
8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi felelőshöz
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Az engem mint érintettet illető egyes jogok kifejtése jelen tájékoztatón kívül az ELTE honlapján
megtekinthető.
Kijelentem, hogy a fenti és a hivatkozott bővebb tájékoztatást tudomásul vettem és jelen
hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.
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