
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kreatív Tudományos Program Középiskolásoknak (KTPK) 2020.
Játsszunk fizikát! Öveges József Emlékére, Polygon Pályázat Matematikából,

Középiskolásoknak, Szegedi Innovatív Informatika Verseny

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét  A Szegedi Tudományegyetem
készségfejlesztő  és  kommunikációs  programjainak  megvalósítása  a  felsőoktatásba  való  bekerülés
előmozdítására  és  az  MTMI  szakok  népszerűsítésére című  (EFOP-3.4.4-16-2017-00015)  projekt
keretein belül megvalósuló Kreatív Tudományos Program Középiskolásoknak (KTPK) 2020 program
során történő adatkezelésekre. 

A projekt bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem konzorciumban az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel támogatást
nyert  az  EFOP-3.4.4-16  (A  felsőoktatásba  való  bekerülést  elősegítő  készségfejlesztő  és
kommunikációs  programok  megvalósítása,  valamint  az  MTMI  szakok  népszerűsítése  a
felsőoktatásban)  pályázati  konstrukció  keretében  A Szegedi  Tudományegyetem készségfejlesztő  és
kommunikációs  programjainak megvalósítása  a felsőoktatásba  való bekerülés  előmozdítására  és az
MTMI szakok népszerűsítésére címmel.

A 48  hónapos  fejlesztés  célja a  pályázati  kiírás  által  kijelölt  célcsoportból  növelje  a  beiskolázott
hallgatóinak  arányát,  különös  tekintettel  az  MTMI képzésekre.  Így  a  demográfiai  hatások negatív
begyűrűzése  mérsékelhető.  Illeszkedve  az  SZTE  IFT-ben  és  az  EJMSZ  alapszabályában
megfogalmazott célokhoz a szervezetek a következő célokat valósítják meg a fejlesztés során:

1. Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése
1.1 SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén
keresztül

a) Beiskolázási  kihelyezett,  és  nyílt  napok  (tavaszi-őszi  roadshow,  Nyílt  napok)
szervezése;

b) Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken;
c) A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése;
d) Hazai oktatási kiállításon való részvétel;
e) Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek

szervezése;
1.2. A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével

a) Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése pl. Szent-Györgyi
Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny;

2.  A  tudás  megosztását  támogató  szolgáltatások  és  események  fejlesztése,  a  tudomány  és
művészeti alkotások népszerűsítése

a) A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok
és a társadalom felé (pl. Kutatók Éjszakája, Innovációs Nap, kari programok);

b) Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében;

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv


3.  Az  „SZTE  Tudás”  láthatóságának  és  széleskörű  hozzáférhetőségének  biztosítása  az
intézmény, valamint oktatási és kutatási eredményeinek elektronikus megosztási lehetőségeinek
fejlesztése révén

a) A Szegedi  Tudományegyetem  internetes  jelenlétének  folyamatos  fejlesztése:  Online
fejlesztések - Weblapfejlesztés, mobil applikációk fejlesztése;

A  fenti  célok  elérése  érdekében  a  pályázó  négy  alprojektben  valósít  meg  2017.06.01.  -
2021.05.31. között a célok elérését támogató eseményeket.

A pályázat intézményi weboldala: http://www.u-szeged.hu/efop344-00015-index

A projekt fenntartási kötelezettsége:
o a projekt keretében létrehozott illetve fejlesztett képzési tartalmak elérhetőségének folyamatos 

biztosítását;
o az adatszolgáltatást és rendelkezésre állást a szakmapolitikai szereplők számára.

A program bemutatása:

A fenti programok egyik vállalása az AP2 – Tehetségek bevonása alprojekt keretein belül versenyek
szervezése.  Jelen  adatkezelési  tájékoztató  a  A  Szegedi  Tudományegyetem  készségfejlesztő  és
kommunikációs  programjainak megvalósítása  a felsőoktatásba  való bekerülés  előmozdítására  és az
MTMI  szakok  népszerűsítésére című  EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt  keretében  megszervezett
KTPK 2020 regisztráció köteles program kapcsán nyújt adatkezelési tájékoztatást

A  KTPK  rendezvény  keretei  között  kerül  megrendezésre  a  Szegedi  Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar három, sok éves múlttal rendelkező versenyének döntője és
zárórendezvénye. Az alábbi tájékoztató az erre a rendezvényre történő regisztráció, a rendezvény során
megadott adatok, továbbá a SZIIV és a Játsszunk fizikát! versenyekre való jelentkezés és pályamunka
beküldés során történő adatkezelést mutatja be.

1. Kihez fordulhat?

Az  EFOP-3.4.4-16-2017-00015. projekt főbb  adatkezelései  kapcsán  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) az adatkezelő, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pedig az adatfeldolgozó.

A  Szegedi  Tudományegyetem a  projekt  keretében  a Kreatív  Tudományos  Program
Középiskolásoknak (KTPK) 2020 rendezvény adatkezelései kapcsán kettős szerepkört lát el: 

 egyfelől, mint adatkezelő

Ahol a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) adatkezelő szerepkörben kerül feltüntetésre, ott az adott
szervezeti egység kapcsolattartójának elérhetősége: 

o Szegedi Tudományegyetem, TTIK Informatikai Intézet  
o kapcsolattartó neve: Dr. Vadai Gergely
o címe: 6720 Szeged, Árpád tér 2.
o tel.: + 36 (62) 54-4114
o e-mail címe: vadaig@inf.u-szeged.hu

 másfelől, mint adatfeldolgozó

Ahol  a  Szegedi  Tudományegyetem (SZTE)  adatfeldolgozó  szerepkörben kerül  feltüntetésre,  ott  az
adott szervezeti egység kapcsolattartójának elérhetősége:

o Szegedi Tudományegyetem, Projektmenedzsment Igazgatóság
o kapcsolattartó neve: Alattyányi István



o címe: 6725 Szeged, Dugonics tér 13
o tel.: + 36 (62) 54-4843
o e-mail címe: alattyanyi.istvan@gmf.u-szeged.hu

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeken, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan
kérdése adódna.

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem az Ön személyes adatait mindkét szerepkörben (mint
adatfeldolgozó és 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.

Minekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. életévüket be nem töltött
személyeket is, ezért 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. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke alapján:

 A KTPK rendezvény regisztrációs felületét úgy alakítottuk ki a MODULO rendszerben, hogy a
16.  életévet  be  nem  töltött  személyek  szükséges  adatainak  megadását  a  szülői  felügyeletet
gyakorló  személy,  a  tanára,  vagy  saját  maga  is  elvégezhesse,  ez  utóbbi  esetben  kizárólag  a
személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló írásos engedélyének
feltöltésével.
A szülői felügyeletet gyakorló személy az adatkezelési tájékoztató megismerését követően adhatja
meg az adatkezelésekre vonatkozó engedélyt. 

 A  pályamunkák  beküldését  csak  16  év  feletti  természetes  személy  töltheti  fel  a  MODULO
rendszerben.

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  Kreatív  Tudományos  Program  Középiskolásoknak  (KTPK)  2020  során  az  alábbi  adatkezelési
tevékenységeket végezzük:

1. regisztráció a MODULO rendszerben 
 SZIIV és Játsszunk fizikát! versenyekre való jelentkezés és pályamunka beküldése
 KTPK 2020 rendezvényre való jelentkezés

2. kép- és hangfelvétel, 
3. jelenléti ív elkészítése,
4. a SZIIV és Polygon verseny esetén pályamunka megjelentetése nyomtatott és elektronikus
kiadványban,
5. a nyertesekre, díjazottakra vonatkozó adatkezelések

4.1. REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK

4.1.1 SZIIV és Játsszunk fizikát! Versenyekre való jelentkezés a MODULO rendszerben

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


A pályamunkák feltöltése során megadott  adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik,
amely  bármikor  visszavonható.  Tájékoztatjuk  Önt,  hogy a  hozzájárulás  visszavonása  nem érinti  a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől
beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során. 

Milyen
adatokról
van szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük fel?
Milyen
jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Regisztrált 
(kitöltő) 
személy neve 
(családi és 
utónév)

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Önkéntes 
hozzájárulás
alapján

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban a 
2021.05.31-ei 
projektzárást követően 
a 272/2014-es korm 
rendelet 38/A. §. 
alapján („Az e rendelet
hatálya alá tartozó 
szervek a támogatási 
igényekkel és a 
támogatásokkal 
kapcsolatos minden 
dokumentumot 
legalább 2027. 
december 31-ig 
megőriznek.”) 
2027.12.31-ig, a 
projektek 
elszámolásánál az 
szakmai és műszaki 
eredményeire és az 
elért indikátoraira 
vonatkozóan 
statisztikai 
adatszolgáltatás 
céljából.

Felkészítő 
tanár neve
Regisztrált 
(kitöltő) 
személy email
címe

adatkezelő

a regisztráció során a 
regisztráció 
visszaigazolása 
érdekében, az elért 
eredményről, a további 
fordulókba/döntőbe való 
bejutásról, a bejutást 
követő teendőkről, az 
eseményt érintő 
esetleges 
változtatásokról 
értesítési és 
kapcsolattartási céllal

Felkészítő 
tanár email 
címe

Intézmény 
megnevezése

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Intézmény 
székhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

az esetleges 
névazonosság esetén 
segíti a jelentkezők 
számának pontos 
nyomon követhetőségét, 
segít felmérni az 
esemény iránti 
érdeklődés területi 
hatókörét, így 
információt kap a 
jelentkezők 
településeinek 
eloszlásáról (EMMI 
adatszolgáltatás)

Az érintett 
állandó 
lakhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)
információ a jelentkezők
településeinek 
eloszlásáról

Születési ideje tekintettel arra, hogy a 
16. életévet be nem 
töltött személyeknek 



rendelkeznie kell a 
szülői felügyeletet 
gyakorló személy 
engedélyével, a születési
időt az életkor 
ellenőrzése érdekében 
kérjük (EMMI 
adatszolgáltatás).

Szerepkör 
(diák, 
felkészítő 
tanár)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Csapat 
tagjainak neve

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Évfolyam adatkezelő
a pályamunkák 
értékelésének 
segítéséhez

Az önkéntes  hozzájárulás  visszavonására  (törlés)  irányuló  kérelemben  megjelölt  adatokat  a  törlés
teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk, ezt követően már sem a visszavont személyes adato(ka)t,
sem a törlési kérelmét (a benne lévő személyes adatokkal együtt) nem tároljuk.

Pályamunkán feltüntetendő adatok SZIIV és Játsszunk fizikát! esetén:
Pályamunka címe, szerzők (diákok és tanárok nevei) iskola neve és címe, csapatnév

4.1.2 KTPK 2020 rendezvényre való jelentkezés a MODULO rendszerben

Milyen
adatokról van

szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük fel?
Milyen
jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Modulo 
rendszerben 
regisztrált 
(kitöltő) és - 
amennyiben 
nem egyezik a 
kettő - a 
rendezvényen 
résztvevő 
személy neve 
(családi és 
utónév)

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Önkéntes 
hozzájárulás
alapján

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban a 
2021.05.31-ei 
projektzárást 
követően 
a 272/2014-es korm 
rendelet 38/A. §. 
alapján („Az e 
rendelet hatálya alá 
tartozó szervek a 
támogatási 
igényekkel és a 
támogatásokkal 
kapcsolatos minden 
dokumentumot 
legalább 2027. 
december 31-ig 
megőriznek.”) 

Modulo 
rendszerben 
regisztrált 
(kitöltő) 
személy email 
címe

adatkezelő a regisztráció során a 
regisztráció 
visszaigazolása 
érdekében, az elért 
eredményről, a további 
fordulókba/döntőbe való 
bejutásról, a bejutást 
követő teendőkről, az 



eseményt érintő esetleges 
változtatásokról értesítési 
és kapcsolattartási céllal

2027.12.31-ig, a 
projektek 
elszámolásánál az 
szakmai és műszaki 
eredményeire és az 
elért indikátoraira 
vonatkozóan 
statisztikai 
adatszolgáltatás 
céljából.

Intézmény 
megnevezése

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Intézmény 
székhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

az esetleges 
névazonosság esetén 
segíti a jelentkezők 
számának pontos nyomon
követhetőségét, segít 
felmérni az esemény 
iránti érdeklődés területi 
hatókörét, (EMMI 
adatszolgáltatás) így 
információt kap a 
jelentkezők 
településeinek 
eloszlásáról

A résztvevő 
állandó 
lakhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás) 
így információt kap a 
jelentkezők 
településeinek 
eloszlásáról

A résztvevő 
születési ideje

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

tekintettel arra, hogy a 16.
életévet be nem töltött 
személyeknek 
rendelkeznie kell a szülői 
felügyeletet gyakorló 
személy engedélyével, a 
születési időt az életkor 
ellenőrzése érdekében 
kérjük (EMMI 
adatszolgáltatás).

A résztvevő 
szerepköre 
(diák, felkészítő
tanár, kísérő)

beazonosítás okán 
(EMMI adatszolgáltatás)

Csapatnév 

adatkezelő

a jelentkezett és döntőbe 
jutott csapat és 
pályamunka beazonosítás 
okán

Szállást igénylő
neve

a szálláson a regisztráció 
és szobafoglalás 
megkönnyítése érdekében

A résztvevő 
neme

a szállásfoglalás esetén a 
gördülékeny 
szobaelosztása okán

Az esemény 
lebonyolítását követő
90 napig A résztvevő 

étkezési szokás

cateringnél figyelembe 
tudjuk venni az adott 
személy étkezési szokását
(ételallergia, 
vegetáriánusság…)



A Modulo űrlapon önkéntes hozzájárulást kérünk ahhoz, hogy a megadott email címre információkat 
küldjünk a jövőbeli versenyekről. Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.
4.2 KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A PROGRAM SORÁN
Tájékoztatjuk,  hogy  az  eseményen  közérdekből  kép-  és  hangfelvételt  készítünk,  általánosságban
tömegfelvételek formájában, ugyanakkor jelezzük, hogy az esemény sajtónyilvános.
Tájékoztatjuk, hogy a kép-és hangfelvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával

 akár a program helyszínén az esemény szervezői felé jelezve ezt,  annak érdekében, hogy a
szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne szerepeljen, vagy

 az esemény eltelte után
az erre vonatkozó űrlap felhasználásával,  amit  az érintett  a beazonosítását  követően az adatkezelő
szervezeti egység felé nyújthat be. Az űrlapon kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:

Milyen
adatokról
van szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük fel?
Milyen jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Név (családi
és utóneve)

adatkezelő

az adott személy beazonosítása 
érdekében vesszük fel 

beazonosítás okán (EMMI 
adatszolgáltatás)

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján.

A törlés teljesítéséig, 
legfeljebb az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonását követő 
30 napig

Érintett 
személy 
aláírása

E-mail cím 
vagy 
levelezési 
cím

Az adott személy beazonosítása 
érdekében, valamint 
kapcsolattartási céllal, hogy az 
aláírt példány visszaküldésre 
kerülhessen az érintett számára

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,  ugyanakkor az előzetes
tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk,
hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.
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  felvételeket  egyrészt  az  esemény  népszerűsítésére,  marketing  céllal  fogjuk
felhasználni,  másrészt  az  EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat  keretében  a  pályázati  dokumentáció
részét fogja képezni.
A nyomon követhetőség érdekében tájékoztatjuk, hogy az elkészülő felvételeket az alábbi csatornákon
keresztül használjuk fel:

 SZTE Központi Közösségi Médiafelületein
 SZTE TTIK és Intézeteinek honlapján
 SZTE TTIK és Intézeteinek Facebook oldalán
 Szegedi Tudományegyetem online és offline média (különösen: Szegedi Egyetemi Magazin 

online és nyomtatott verzió, Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió)
 TTIK különböző nyomtatott kommunikációs anyagain (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), 

amelyek elérhetőek lesznek online változatban is a TTIK weboldalán.

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben 
hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 
§ (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása a MODULO rendszer űrlapján történik.



A helyszínen a fotósnak minden esetben jelezzük, hogy az individualizált  fotózást Ön engedélyezi
vagy  nem.  Kép-  és  hangfelvételek  esetén  is  különösen  ügyelünk  az  emberi  méltóság  tiszteletben
tartására.

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.
Tájékoztatjuk  Önt,  hogy  a  hozzájárulás  visszavonása  nem  érinti  a  visszavonás  előtti  adatkezelés
jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a
hozzájárulás megadása során. Az önkéntes hozzájárulás visszavonására (törlés) irányuló kérelemben
megjelölt  adatokat  a  törlés  teljesítéséig,  legfeljebb  30  napig  tároljuk,  ezt  követően  már  sem  a
visszavont személyes adato(ka)t,  sem a törlési  kérelmét (a benne lévő személyes adatokkal együtt)
nem tároljuk.

4.3  JELENLÉTI ÍV A RENDEZVÉNYEN
A jelenléti ív elsődleges adatkezelési célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.4-16-2017-
00015 pályázat keretében, a KTPK 2020 program megtartását igazolja. Ebben az esetben az adatkezelő
az EMMI,  az elszámoltathatóság jegyében a Szegedi Tudományegyetem, mint adatfeldolgozó pedig
köteles a rendezvénysorozat egyes állomásain megjelenő személyek adatainak – beazonosítható jellegű
–  feldolgozására,  ugyanakkor  ezt  a  kötelezettséget  az  adatminimalizálás  elve  mentén  igyekszünk
megvalósítani. 
Köszönjük, hogy a jelenléti ív aláírásával támogatja munkánkat!

A jelenléti ív során az alábbi adatokat kezeljük:

Milyen
adatokról van

szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük fel?
Milyen
jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Név (családi és 
utónév)

adatfeldolgozó 
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán 
(EMMI 
adatszolgáltatás)

A jelenléti 
íven felvett
adatokat 
jogos 
érdekből 
kezeljük.

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban a 
2021.05.31-ei 
projektzárást követően 
a 272/2014-es korm 
rendelet 38/A. §. 
alapján („Az e rendelet 
hatálya alá tartozó 
szervek a támogatási 
igényekkel és a 
támogatásokkal 
kapcsolatos minden 
dokumentumot 
legalább 2027. 
december 31-ig 
megőriznek.”) 
2027.12.31-ig, a 
projektek 
elszámolásánál az 
szakmai és műszaki 
eredményeire és az 
elért indikátoraira 
vonatkozóan statisztikai
adatszolgáltatás 
céljából.

Szervezet/ 
egység/iskola/ 
intézmény  
megnevezése

Az érintett 
állandó 
lakóhelyül 
szolgáló település
neve

EMMI-nek 
benyújtandó 
résztvevői 
adatszolgáltatás 
érdekében szükséges 
a pályázatból való 
kötelezettségünk 
okán.

Email cím tekintettel arra, hogy a
16. életévet be nem 
töltött személyeknek 
rendelkeznie kell a 
szülői felügyeletet 
gyakorló személy 
engedélyével, a 
születési időt az 
életkor ellenőrzése 
érdekében kérjük 
(EMMI 
adatszolgáltatás).

Születési év

A programon 
résztvevő aláírása
A 
program/szakmai 
felelős aláírása



4.4  SZIIV ÉS POLYGON VERSENY ESETÉN A   PÁLYAMUNKA MEGJELENTETÉSE   
NYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYBAN

A KTPK 2020 program keretében szervezett SZIIV és Polygon versenyek esetében a pályamunkák
nyomtatott és elektronikus kiadványokban jelennek meg. A versenyre történő jelentkezéssel a pályázó
csapatok  tagjai  (16.  éltévüket  be  nem  töltött  személyek  esetén  a  szülői  felügyeletet  gyakorló)
elfogadják,  hogy pályamunkájuk nyilvánosan megjelenik.  A SZIIV verseny esetén  az elektronikus
kötetet a SZTE honlapjain is nyilvánosan közzétesszük.

Milyen
adatokról van

szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük
fel?

Milyen
jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Szerző(k) neve 
(családi és 
utónév)

adatkezelő

a kötetben a 
pályamunkák 
fejlécében ezek 
az adatok 
szerepelnek

Jogos 
érdek 
alapján

Tekintettel arra, hogy a 
pályamunka nyomtatott formában 
(nyomdai kötet) is megjelenik, 
ezen adatok nem törölhetők, 
nyilvános elérésűek lesznek.  A 
verseny résztvevőinek is átadásra 
kerül 1-1 példány, további 
példányok a készlet erejéig 
érhetőek el.

Felkészítő tanár 
neve
Intézmény 
megnevezése
Iskola 
székhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

Csapatnév

Pályamunka 
címe és tartalma

4.5 A NYERTESEKRE, DÍJAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSEK

Milyen
adatokról
van szó?

SZTE
szerepkör

Miért vesszük fel?
Milyen
jogon

kezeljük?
Meddig tároljuk?

Név (családi 
és utónév)

adatfeldolgozó
(EMMI az 
adatkezelő)

beazonosítás okán (EMMI 
adatszolgáltatás)

Jogos 
érdek 
alapján

A verseny díjazottai 
nyilvánosan kihirdetésre 
kerülnek és a verseny 
honlapján nyilvánosan 
elérhetőek lesznek. A 
további adatokat az 
önkéntes hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban a 
2021.05.31-ei 
projektzárást követően 
a 272/2014-es korm 
rendelet 38/A. §. alapján 

Felkészítő 
tanár neve

Intézmény 
megnevezése
Születési év
Az érintett 
állandó 
lakóhelyül 
szolgáló 
település 
neve



(„Az e rendelet hatálya 
alá tartozó szervek a 
támogatási igényekkel és
a támogatásokkal 
kapcsolatos minden 
dokumentumot legalább 
2027. december 31-ig 
megőriznek.”) 
2027.12.31-ig, a 
projektek elszámolásánál

Csapatnév
oklevélen szereplő 
beazonosítás okán

Iskola 
székhelyéül 
szolgáló 
település 
megnevezése

Az intézményi díjak és az 
esetleges névazonosság 
esetén segíti a jelentkezők 
számának pontos nyomon 
követhetőségét, segít 
felmérni az esemény iránti 
érdeklődés területi 
hatókörét, elszámolási 
céllal, így információt kap a
jelentkezők településeinek 
eloszlásáról

beazonosítás okán (EMMI 
adatszolgáltatás)

Pályamunka 
címe és 
tartalma

a verseny honlapján való 
közzétételi szándékkal 
tartjuk nyilván 

A 
versenyzők 
és az iskola 
nyereménye

elszámolási céllal 
nyilvántartott adat

beazonosítás okán (EMMI 
adatszolgáltatás)

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban a 
2021.05.31-ei 
projektzárást követően 
a 272/2014-es korm 
rendelet 38/A. §. alapján 
(„Az e rendelet hatálya 
alá tartozó szervek a 
támogatási igényekkel és
a támogatásokkal 
kapcsolatos minden 
dokumentumot legalább 
2027. december 31-ig 
megőriznek.”) 
2027.12.31-ig, a 
projektek elszámolásánál
az szakmai és műszaki 
eredményeire és az elért 
indikátoraira 
vonatkozóan statisztikai 
adatszolgáltatás céljából.

Aláírás

a nyeremény átvételének 
igazolása érdekében

beazonosítás okán (EMMI 
adatszolgáltatás)

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

5.1. ADATÁTADÁS SZERVEZETEN BELÜL

- Ahol  a  Szegedi  Tudományegyetem  (SZTE)  adatfeldolgozói szerepkörben  szerepel,  ott  az
SZTE  Projektmenedzsment  Igazgatóság  fele  történik  az  adatátadás  a  projektmenedzsment
részére:

o kapcsolattartó neve: Alattyányi István, projektmenedzser
o levelezési cím: 6720, Szeged, Dugonics tér 13.
o tel.: +36 (62) 54 66 81



o e-mail cím: alattyanyi.istvan@gmf.u-szeged.hu

 Gazdasági  Főigazgatóság  Számviteli  Iroda számára adjuk  át  a  catering során  a  név,
étkezési szokás adatokat szervezeten belüli pénzügyi elszámolás okán, jogos érdekből.

 Gazdasági Főigazgatóság Számviteli  Iroda számára  adjuk át a díjazottak nyereményeik
átvétele során a név, nyereménytárgy, lakcím, születési év és aláírás adatokat szervezeten belüli
pénzügyi elszámolás okán, jogos érdekből.

- Ahol a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) adatkezelői szerepkörben szerepel, ott az alábbiak
szerint történik az adatátadás:

o TTIK  Dékáni  Hivatal,  Szabó  Szilvia  részére  adjuk  át  a  rendezvény  alatt  készült
fényképes dokumentációt szervezeten belüli PR munkához történő felhasználás okán,
jogos érdekből

o TTIK versenyt szervező intézetei részére (Bolyai, Fizika, Informatikai Intézet) adjuk át
PR munkához történő felhasználás okán, jogos érdekből

 A személyes adatokat az SZTE részéről EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt alkalmazásában
álló alábbi szereplők kezelik a projekt megvalósítása során:

o Szakmai vezető
o Alprojekt vezetők
o Képzésszervezők
o Projektasszisztens
o Szakmai asszisztensek

5.2. ADATTOVÁBBÍTÁS SZERVEZETEN KÍVÜLRE
Minekután a Szegedi Tudományegyetem csupán adatfeldolgozó a projekt tekintetében, ezért a projekt
kötelező adatszolgáltatásai okán:

 a jelenléti ívben felvett adatok továbbításra kerülnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felé, az alábbiak szerint:

o Név (családi és utónév)
o Születési év (minden projektrésztvevő esetében)
o Szervezet / egység / iskola / intézmény
o Állandó lakóhelyül szolgáló település neve
o A programfelelős aláírása

 A  szállásadó hely fele  a szervezés  hatékony lebonyolítása  érdekében az adatminimalizálás
elvét betartva az alábbi adatok kerülnek továbbításra: név (szállás, szoba beazonosítás miatt),
életkor (IFA miatt), nem (szobák elosztása miatt). A pontos szálláshely megnevezéséről az 1.
pontban  meghatározott  kapcsolattartónál  lehet  érdeklődni  legkorábban  2  héttel  az  esemény
előtt. 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem. Külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Regisztráció során a csapattagok nevét a regisztráló csapattag fogja feltölteni a pályamunkák
beküldésére  vonatkozóan,  mert  közös  szellemi  alkotás  és  mint  ilyen  a  szerzőknek  a
névviseléshez való jogát érvényesítjük vele. Minden más esetben az Önről kezelt adatokat Öntől
kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

mailto:alattyanyi.istvan@gmf.u-szeged.hu


Nem.

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Mivel az adatkezelés döntő hányada önkéntes hozzájárulás alapján nyilvánul meg, így annak
elmaradása esetén nem tudjuk a versenyen való részvételt biztosítani.

10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

Az  EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projektben  megvalósuló  Kreatív  Tudományos  Program
Középiskolásoknak (KTPK) 2020kapcsán 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 nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes 

adatainak törlését
5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken 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

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

11.1.  A  Szegedi  Tudományegyetem  adatvédelmi  tisztviselőjéhez  fordulhat,  az  alábbi
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@gmf.u-szeged.hu

11.2.  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

11.3. 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

12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban
találhatja meg.

mailto:dpo@gmf.u-szeged.hu
https://birosag.hu/birosagi-szervezetek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. A Kreatív 
Tudományos Program Középiskolásoknak (KTPK) 2020 kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, 
valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést. 


