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Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes 
tudnia arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi 
Rendeletének (GDPR) előírásai alapján a Szegedi Innovatív Informatika Verseny (SZIIV) 

program során. 
 
1. Kihez fordulhat? 
 
A Szegedi Innovatív Informatika Verseny (SZIIV) adatkezelései kapcsán a Szegedi 
Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységen 
keresztül végzi:  
 

Szegedi Tudományegyetem, TTIK Informatikai Intézet 
Kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Antal 
Címe: 6720 Szeged, Árpád tér 2. 
Tel.: + 36 (62) 54-6195 
E-mail címe: nagya@inf.u-szeged.hu 
Honlap cím: https://www.inf.u-szeged.hu/sziiv  
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 
11.1. pontjában. 

 

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 

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

rendelkezései szerint kezeljük. 
 
Minekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. életévüket be nem 
töltött személyeket is, ezért a GDPR 8. cikke alapján, az önkéntes hozzájárulás jogalapján alapuló 
adatkezeléseink kapcsán az alábbiak szerint járunk el. 

 A SZIIV verseny 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 két esetben kizárólag a 
személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló személy írásos 
engedélyének feltöltésével. 
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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 Szegedi Innovatív Informatika Verseny (SZIIV) során az alábbi adatkezelési tevékenységeket 
végezzük: 

4.1. SZIIV versenyre való regisztráció és jelentkezés a MODULO rendszerben 
4.2. SZIIV 2022 döntőre való jelentkezés a MODULO rendszerben 

  4.3. Kép- és hangfelvétel (videófelvétel) a döntő során 
4.4. SZIIV verseny esetén pályamunka megjelentetése nyomtatott és elektronikus kiadványban 
4.5. Nyertesekre, díjazottakra vonatkozó adatkezelések 

4.5.1. Oklevél kiállítása 
4.5.2. Hírösszefoglaló 
4.5.3. Nyereményátadás 

 
4.1. SZIIV versenyre való regisztráció és jelentkezés a MODULO rendszerben 
 
A versenyző (regisztráló) által használt és megadott adatok valódisága a versenyző felelőssége, 
ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
 
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. 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. 
 

Milyen adatokról van 
szó? 

Miért vesszük fel? 
Mi az 

adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

Regisztrált (kitöltő) 
személy neve (családi 
és utónév) 

Beazonosítás okán 
kapcsolattartási céllal 
(regisztráció visszaigazolása, 
a verseny aktuális 

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján 

Az önkéntes hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb azonban 
2022.06.30.-ig. (adott év Felkészítő tanár neve 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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Regisztrált (kitöltő) 
személy email címe 

információinak megadása 
érdekében) 

SZIIV verseny 
utómunkálatainak 
lezárulásáig) Felkészítő tanár email 

címe 

Intézmény 
megnevezése 

Beazonosítás, az esetleges 
névazonosság esetén segíti 
a jelentkezők számának 
pontos nyomon 
követhetőségét, valamint 
statisztikai cél érdekében 
(az esemény iránti 
érdeklődés területi 
hatókörének visszacsatolása 
érdekében) 

Intézmény 
székhelyéül szolgáló 
település 
megnevezése 

Pályamunka 
- pályamunka 

címe 
- szerzők nevei 

(diákok és 
tanárok nevei) 

- csapatnév 
- iskola neve 
- iskola 

települése 

A pályamunka nyomon 
követhetősége és 
kiértékelése érdekében 

 
4.2. SZIIV 2022 döntőre való jelentkezés a MODULO rendszerben 
 
A SZIIV verseny döntőjén csak előzetes MODULO regisztrációval lehet részt venni. 
A versenyző (regisztráló) által használt és megadott adatok valódisága a versenyző felelőssége, 
ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
 

Milyen adatokról 
van szó? 

Miért vesszük fel? 
Mi az 

adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

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

Beazonosítás és a döntőn való 
részvételi szándék regisztrálása okán 

Önkéntes 
hozzájárulás 
alapján 

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legkésőbb 
azonban 
2022.06.30.-ig. 
(adott év SZIIV 
verseny 
utómunkálatainak 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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Modulo rendszerben 
regisztrált (kitöltő) 
személy email címe 

Kapcsolattartási céllal (regisztráció 
visszaigazolása, a verseny aktuális 
információinak megadása 
érdekében) 

lezárulásáig) 

Szervezet/Egység/ 
Iskola/ Intézmény 
megnevezése Beazonosítás, az esetleges 

névazonosság esetén segíti a 
jelentkezők számának pontos 
nyomon követhetőségét, valamint 
statisztikai cél érdekében (az 
esemény iránti érdeklődés területi 
hatókörének visszacsatolása 
érdekében) 

Intézmény 
székhelyéül szolgáló 
település 
megnevezése 

A résztvevő születési 
ideje 

Életkor ellenőrzése érdekében, mivel 
a 16. életévet be nem töltött 
személyeknek rendelkeznie kell a 
szülői felügyeletet gyakorló személy 
engedélyével  

A résztvevő 
szerepköre (diák, 
felkészítő tanár, 
kísérő, vendég) 

Beazonosítás okán 

Csapatnév, 
pályamunka címe 

 
16 év alatti versenyző esetén a MODULO-ban található Szülői belegyező nyilatkozat feltöltése a 
MODULO rendszerben kötelező. 
 
Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a rendezvény online kerül megrendezésre a Microsoft 
Teams alkalmazás felhasználásával bonyolítjuk le azt.  
A versenyző által használt és megadott adatok valódisága a versenyző felelőssége, ebből fakadó 
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli 
A Szervező kizárja a felelősségét a verseny alatt használt platform, a verseny Meta (korábban 
Facebook) oldala és honlapja szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, külső 
támadások esetére, online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető 
vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, 
az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes 
felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége; ugyanakkor haladéktalanul 
megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 
megszüntesse. 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a verseny során, a verseny esetleges 
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért. 
A Szervező nem tartozik felelősséggel a versenyzők informatikai eszközök rendelkezésre állásáért 
és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.  
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely versenyző részéről 
bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a verseny szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, 
úgy a versenyzőt azonnali hatállyal kizárja a versenyből. 
 
Az MS Teams platform használata során az alábbi adatokat kezeljük: 
 

Milyen adatokról van 
szó? 

Miért 
vesszük fel? 

Mi az adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

Résztvevő (kitöltő) 
személy neve/Teams 
profiljának 
megnevezése 

A SZIIV 
verseny 
lebonyolítása 
és azon való 
részvétel  
beazonosítás 
okán 

amennyiben a 
járványhelyzet miatt a 
résztvevők biztonsága 
érdekében online is 
megrendezésre kerül 
közérdekből 

2022.06.30.-ig. (adott év 
SZIIV verseny 
utómunkálatainak 
lezárulásáig) 

 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az MS Teams technikai sajátossága miatt a rendezvény résztvevőinek 
listája (Teams profil neve) a résztvevők számára látható.  
 
A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny időtartama alatt adatainak törlése a versenyből való 
kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a versenyző 
részvételét. 
 
Az MS Teams használata során felmerülő esetleges technikai problémák kiküszöbölése érdekében 
a döntőbe jutott versenyzőktől előzetesen bekérjük a munkájukat bemutató összeállítást videó 
formájában.  
A SZIIV döntőre való jelentkezésnél kell a videó linkjét a MODULO rendszerbe feltölteni. 
 
A videó bármilyen nyilvánosan elérhető videómegosztó portálra feltölthető. A videó feltöltésével a 
résztvevő hozzájárul, hogy a szervezők azt a verseny ideje alatt felhasználják és a verseny után 
annak akár Meta (korábban Facebook) oldalán közzé tegyék. A Meta oldalon közzétett videók célja 
esetlegesen, hogy egy közönségszavazást indítsunk szekciónként 1-1 külön díjért. A videó 
összeállítás tartalmáért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
A videó elkészítése és feltöltése teljes mértékben önkéntes, azonban felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy amennyiben az MS Teams-ben előforduló hiba esetén az előadás a verseny napján nem 
mutatható be, a pályamunkát a zsűri sem tudja értékelni, így kiesik a versenyből. 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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4.3. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel) a döntő során  
 
Tájékoztatjuk, hogy a programon közérdekből kép- és hangfelvételt (videófelvételt) készítünk 
általánosságban tömegfelvételek formájában és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódóan. 
Ugyanakkor nem zárjuk ki az individualizált (egyedi felvétel) elkészítésének lehetőségét sem a jogi 
előírások betartása mellett. Minden esetben különösen ügyelünk az emberi méltóság tiszteletben 
tartására a felvételekhez kapcsolódó valamennyi adatkezelés során. 
Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános. 
 
Tömegfelvételek és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódó adatkezelés 
 
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. Azonban az 
érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási 
kötelezettségünknek jelen Adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen 
esemény során kép- és hangfelvétel (videófelvétel) 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 tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében 
a felvételeket egyrészt az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi 
Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel, különösen 

 SZTE Központi Közösségi Médiafelületein 

 SZTE TTIK és Intézeteinek honlapján 

 SZTE TTIK és Intézeteinek Meta (korábban 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. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvétel illetve közéleti szerepléshez kapcsolódóan készített felvétel 
vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával 

- a programot megelőzően a kapcsolattartón keresztül, illetve 
- a program helyszínén, az esemény szervezői felé jelezve ezt, 

annak érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne 
szerepeljen. 
 
Individualizált (egyéni) felvételhez kapcsolódó adatkezelés 
 
Az esetlegesen előforduló individualizált felvételek elkészítéséhez és felhasználásához minden 
esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása a SZIIV verseny 
döntőjére való jelentkezés esetén a MODULO rendszeren és a szülői beleegyező nyilatkozaton 
keresztül történik. 
A helyszínen a fotósnak minden esetben jelezzük, hogy az individualizált fotózást Ön engedélyezi 
vagy nem. 
Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
4.4. A SZIIV verseny esetén pályamunka megjelentetése nyomtatott és elektronikus 
kiadványban 
 
A SZIIV verseny esetében a pályamunkák nyomtatott és elektronikus kiadványokban jelennek meg. 
A versenyre történő jelentkezéssel a pályázó csapatok tagjai tudomásul veszik, hogy 
pályamunkájuk nyilvánosan megjelenik. A SZIIV verseny esetén az elektronikus kötetet a SZTE 
honlapjain is nyilvánosan közzétesszük. 
 

Milyen adatokról van szó? Miért vesszük fel? 
Mi az 

adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

Szerző(k) neve (családi és 
utónév) 

A tervezett 
kötetben a 
pályamunkák 
fejlécében ezek az 
adatok szerepelnek 
beazonosíthatóság, 
a tudomány 
társadalmi 
népszerűsítése, 
valamint a 
pályázók 
erőfeszítésének és 
tehetségének 
elismerése 
érdekében 

Közérdek 
alapján 

Az SZTE honlapon 
megjelentetett 
elektronikus kötet 
tárolása folyamatos, az 
adatkezelési cél 
fennállását legalább 3 
évente felülvizsgáljuk. 
 
A nyomtatott kötetek 
átadásra kerülnek a 
szerzők, valamint a 
verseny résztvevői, 
továbbá a verseny iránt 
érdeklődők számára a 
készlet erejéig. Az 
esetlegesen kimaradó 
példányok adatkezelési 
céljának fennállását 
legalább 3 évente 
felülvizsgáljuk. 

Felkészítő tanár neve 

Intézmény megnevezése 

Iskola székhelyéül szolgáló 
település megnevezése 

Csapatnév 

Pályamunka címe, tartalma 

Helyezés 

 
A közérdek jogalapjához tartozó tiltakozási és ezen alapuló törlési jogával 2022. március 31. 
dátumig élhet, mivel a nyomtatott példányok terjesztését követően az érintetti joggyakorlás 
adatkezelői biztosítása akadályba ütközik. 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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4.5. A nyertesekre, díjazottakra vonatkozó adatkezelések 
 
A nyertesek, díjazottak vonatkozásában az alábbi adatkezeléseket végezzük. 
 
4.5.1. Oklevél kiállítása 
 

Milyen adatokról van szó? Miért vesszük fel? 
Milyen 
jogon 

kezeljük? 
Meddig tároljuk? 

Nyertesek (Intézmény, 
csapattag, felkészítő 
tanár) neve Beazonosítás 

Közérdek 

Nem végzünk 
tárolást, mivel az 
oklevelek átadásra 
kerülnek a 
helyezettek 
számára. 

Csapatnév 

Pályamunka címe A pályázati eredmény 
elismerése és igazolása Eredmény 

Oklevél aláíróinak neve, 
pozíciója, aláírása 

Az oklevél kiállításának 
hiteléül 

 
4.5.2. Hírösszefoglaló 
 
A nyertesek alábbi személyes adatait is tartalmazó – hírösszefoglalót készítünk, amelyet a versenyt 
ismertető online platformon (elsősorban SZTE honlapjain) és a verseny Mate (korábban Facebook) 
oldalán helyezünk el. 
 

Milyen adatokról van szó? Miért vesszük fel? 
Milyen jogon 

kezeljük? 
Meddig tároljuk? 

Nyertesek neve 

Beazonosíthatóság, 
valamint a teljesítmény 
elismerése, továbbá a 
tudomány társadalmi 
népszerűsítése 
érdekében 

Közérdek  

A hírösszefoglaló 
célhoz kötöttségét 
legalább 3 évente 
felülvizsgáljuk. 

Csapatneve 

Intézmény megnevezése 

Felkészítő tanár neve 

Pályamunka címe 

Eredménye 

 
Fényképes hírösszefoglalót tervezünk. A képfelvételek adatkezeléséről jelen adatkezelési 
tájékoztató 4.3. alpontjában tájékozódhat. 

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

Milyen adatokról van 
szó? 

Miért vesszük fel? 
Mi az 

adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

Név (családi és utónév) 
Beazonosítás okán  

Közérdek 
alapján 

A kifizetés 
megtörténtének 
igazolhatósága 
érdekében az 
átvételi 
elismervény 
átadásra kerül a 
Gazdasági 
Főigazgatóság felé, 
ahol a bizonylati 
megőrzési 
kötelezettség 
részeként, a Szvt. 
169. §-a 
értelmében 10 évig 
tároljuk. 

Intézmény megnevezése 

Intézmény címe Az online rendezvény alkalmával 
a nyereménytárgyat postai úton 
történő megküldése érdekében 
- az intézmény címére, vagy 
- a végzős nyertesek 

esetében választható opció 
a lakcímük megadása, és a 
nyereménytárgy oda 
történő postázása 

Végzős nyertes esetében 
a lakcíme 

A versenyzők és az iskola 
nyereménye 

Pénzügyi elszámolás érdekében 

Aláírás 
A nyeremény átvételének 
igazolása érdekében 

 
5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát? 
 
A Szegedi Innovatív Informatika Verseny (SZIIV) kapcsán az Ön személyes adatát jelen 
Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, 
valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk (együttesen címzettek). 
 
5.1. Adatátadás szervezeten belül 
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Irodája számára adjuk át a 
díjazottak nyereményeik átvételi elismervényén feltüntetett adatokat a szervezeten belüli 
munkamegosztás okán, jogos érdekből. 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 
Általánosságban a Szegedi Innovatív Informatika Versenyhez (SZIIV) kapcsolódó adatok 
vonatkozásában 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. 
 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót? 
 
Igen. 

- Amennyiben a döntő online kerül megrendezésre, akkor azt a Microsoft Teams alkalmazás 
segítségével online eseményként bonyolítjuk le.  

- A versenyvideók megosztása és a közönségszavazás lebonyolítása a különdíjakért a Meta 
(korábban Facebook) felületén keresztül az Intézet Meta oldalán is megtörténhet. Így e 
tevékenység tekintetében a Meta adatfeldolgozói szerepkört tölt be. 

 
7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból? 
 
Igen. Az Önről kezelt adatokat a regisztráció során a regisztráló tag fogja feltölteni a pályamunkák 
beküldésére vonatkozóan, mert az közös szellemi alkotás, és mint ilyen a szerzőknek a 
névviseléshez való jogát érvényesítjük vele. A 16. életévet be nem töltött személyek szükséges 
adatainak megadását a szülői felügyeletet gyakorló személy, a tanára, vagy saját maga is 
elvégezheti, ez utóbbi két esetben kizárólag a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a 
szülői felügyeletet gyakorló személy írásos engedélyének feltöltésével. 
Minden más esetben az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem 
végzünk 
 
8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során? 
 
Nem. 
 
9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása? 
 
Az adatkezeléseink jelentős része önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben Ön nem adja meg 
a hozzájárulást az adott adatkezeléshez, és emiatt az adatszolgáltatás elmarad, Önt semmilyen 
joghátrány nem éri, ugyanakkor ebben az esetben Ön önkéntesen lemond arról, hogy az általunk 
nyújtott lehetőséggel (versenyre jelentkezés, hírlevélre feliratkozás, egyedi képfelvétel, stb.) 
élhessen. 
 
10. Milyen jogai vannak Önnek? 
 
A Szegedi Innovatív Informatika Verseny (SZIIV) 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. A kép-és hangfelvételek vonatkozásában a helyesbítéshez való jog 
fogalmilag kizárt. 

http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
http://www.inf.u-szeged.hu/sziiv
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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, továbbá jogos érdeken, vagy 
közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget 
élvező jogszerű ok a további 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 adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény 
érvényesítéséhez. 
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@szte.hu 

 
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. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
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. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi 
Tudományegyetem között. 

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