Adatkezelési Tájékoztató a Doktoranduszok Országos Szövetsége által megszervezett
Tavaszi Szél Konferencia elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciával
összefüggésben
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) hagyományos módon, minden
évben megrendezi a Tavaszi Szél Konferencia (a továbbiakban: Konferencia) elnevezésű
multidiszciplináris, tudományos konferenciát, amelynek keretében doktoranduszok, doktorjelöltek,
fiatal kutatók, mesterszakos hallgatók számot adhatnak kutatási területükben elért eredményeikről.
A nagy sikernek örvendő „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar,
illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
A DOSZ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általuk folytatott adatkezelés során 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 az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi
Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának és az Európai Unió
Bíróságának és a magyar bíróságok releváns joggyakorlatának megfelelően járjon el.
Ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adjuk ki a Konferenciára történő
jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozóan.
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa a DOSZ, mint adatkezelő, által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek a Konferenciára jelentkezők, a szerzői sorban
feltüntetett más szerzők és résztvevők (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelésére
vonatkoznak.
2. Az Adatkezelő megnevezése és adatai
2.1.
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adatkezelő képviselője
Kapcsolattartó neve:
E-mail cím:
Telefonszám:

A DOSZ, mint adatkezelő adatai
Doktoranduszok Országos Szövetsége
1088 Budapest, Falk Miksa utca 1
1088 Budapest, Falk Miksa utca 1
Molnár Dániel, elnök
Kopcsjak Tamás János, irodavezető

iroda@dosz.hu

+36 (30) 518-7958

2.2. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Érintettek a Konferenciára
történő jelentkezés, azzal kapcsolatos érdeklődés és részvétel során az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátanak, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában
Adatkezelőnek megküldenek.
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Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás
történne, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó részére.
3.2. A kezelt személyes adatok az Érintettektől származnak, kivétel ez alól a szerzői sorban
feltüntetett más szerzők mint Érintettek személyes adatai, amelyeket jelentkező Érintett tölt fel, és
amelyek esetében az Adatkezelő vélelmezi az érintetti hozzájárulást.
3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az
adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pontban mutatjuk be.
4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja.
Amennyiben az Adatkezelő számára az Érintettek olyan személyes adatot tesznek hozzáférhetővé,
amelyre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelési cél nem került hozzárendelésre
úgy, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes
adatokat.
Az Adatkezelő az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési
Tájékoztató 1. sz. mellékleteként.
4.1. Jelentkezés a Konferenciára
4.1.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az
Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés (Konferencián történő részvétel mint
szolgáltatás) teljesítésének céljából kezeli az Érintett által a jelentkezés során megadott személyes
adatait, amelyek a következők
a) az Érintett neve,
b) az Érintett e-mail címe,
c) a regisztráció során megadott jelszó,
d) az Érintett szakterülete,
e) az Érintett előadói státusza,
f) az Érintett előadásának címe, valamint
g) regisztráció során rendszer által generált Regisztrációs ID.
4.1.2. Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintett és az
Adatkezelő között létrejött szerződés (Konferencián történő részvétel mint szolgáltatás) teljesítése
céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett neve (vezeték- és keresztnév)
az Érintett e-mail címe
a regisztráció során megadott jelszó
az Érintett szakterülete
az Érintett előadói státusza

Adatkezelés célja
azonosítás, illetve a programfüzetben történő
feltüntetés
az Érintettel történő kapcsolattartás
a regisztrációs adatok Érintett általi
megtekintése és módosítása
megfelelő bíráló hozzárendelése
a szekciók, programterv, előadások biztosítása
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az Érintett előadásának címe
regisztráció során generált Regisztrációs ID

azonosítás, a programfüzetben történő
feltüntetés
regisztráció megtekintése, adatok módosítása

4.1.3. Az Adatkezelő a 4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokat a szerződés
(Konferenciára történő jelentkezés mint szolgáltatás) létrejöttétől a szerződés megszűnéséig kezeli.
Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési
Tájékoztatóval összhangban.
4.2. A Konferenciára nem jelentkező szerzők neveinek feltüntetése az absztraktvalamint tanulmánykötetben
4.2.1. A Konferenciára a regisztráció keretében nem jelentkező szerző (a továbbiakban: nem
jelentkező szerző) neve minden esetben az Adatkezelő irányába nyilatkozatot tevő jelentkező
Érintetttől származik.
4.2.2. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, azaz jogi
kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a nem jelentkező szerző nevét.
4.2.3. Az Adatkezelő a 4.2.2. pontban meghatározott személyes adatokat szerző nevének
feltüntetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése kezeli. Az egyes adatkörök pontos
céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
a nem jelentkező szerző neve

Adatkezelés célja
a szerző nevének feltüntetésére vonatkozó
jogszabályi kötelezettség teljesítése

4.2.4. A konkrét jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából szükséges az adatkezelés: a szerzői
jogról szóló 1999. évi törvény 12. §-ban foglalt, a szerző nevének feltüntetésére vonatkozó
jogszabályi kötelezettség.
4.2.5. Az Adatkezelő a nem jelentkező szerző nevét a tanulmány és absztrakt nyilvánosságrahozataláig kezeli.
4.3. A Konferencia résztvevői számára kedvezmények biztosítása
4.3.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintett által, a jelentkezés során opcionálisan
megadott egyes személyes adatait, amelyek a következők
a) az Érintett neve,
b) az Érintett egyetemének neve, valamint
c) az Érintett tudományos osztályának neve.
4.3.2. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat a Konferencia résztvevői
számára kedvezmények biztosítása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi
táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett neve (vezeték- és keresztnév),
az Érintett egyetemének neve

Adatkezelés célja
azonosítás
kedvezmény biztosítása a Miskolci Egyetem
hallgatói számára
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az Érintett tudományos osztályának neve

kedvezmény biztosítása az Adatkezelő
Tudományos Osztályainak tagjai számára

4.3.3. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat legfeljebb a jelentkezés
elküldéstől a Konferencia végéig kezeli, amely után az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
4.3.4. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4.3.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
4.3.6. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén az
Adatkezelő nem kezelheti az Érintett 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatait és nem áll
módjában kedvezményt biztosítani a Konferencia regisztrációs díjából.
4.4. Kapcsolattartás az Érintettel
4.4.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz saját
jogos érdekére hivatkozva kezeli az Érintett által a tszk2021@dosz.hu, iroda@dosz.hu,
juhaszj@uni-miskolc.hu, altlaci@uni-miskolc.hu, vagy vegypt@uni-miskolc.hu e-mail címekre
küldött elektronikus levélben megadott személyes adatokat, különösen
a) az Érintett e-mail címét és
b) az Érintett által az elektronikus levélküldés során megadott bármilyen más személyes
adatot.
4.4.2. Az Adatkezelő a 4.4.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintettel való
elektronikus kapcsolattartás (kérdés megválaszolása, kérés teljesítése) céljából kezeli. Az egyes
adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett e-mail címe

az Érintett által az elektronikus levélküldés
során megadott bármilyen más személyes adat

Adatkezelés célja
azonosítás
a kérdés megfelelő megválaszolása és kérés
teljesítése és annak bizonyítása, hogy az
Adatkezelő az Érintettel megfelelően
kommunikált a Konferencián való részvételre
vonatkozó szerződéses jogviszonyból
származó általános együttműködési
kötelezettségének megfelelően

4.4.3. Az Adatkezelő a 4.4.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő és az
Érintett közötti szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, szerződéses jogviszony
hiányában az üzenet elküldésétől a válaszadáshoz szükséges ideig kezeli.
4.5. Számlázás és könyvelés
4.5.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, azaz jogi
kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Érintett egyes személyes adatait, amelyek a következők
a) az Érintett számlázási neve
b) az Érintett adószáma és
c) az Érintett számlázási címe.
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4.5.2 Az Adatkezelő a 4.5.1. pontban meghatározott személyes adatokat a számlázással kapcsolatos
jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi
táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett számlázási neve (vezeték- és
keresztnév),
az Érintett adószáma
az Érintett számlázási címe

Adatkezelés célja
a számla jogszabályi feltételeinek való
megfelelés
a számla jogszabályi feltételeinek való
megfelelés
a számla jog szabályi feltételeinek való
megfelelés

4.5.3. A konkrét jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából szükséges az adatkezelés: az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontjában meghatározott
kötelezettség.
4.5.4. Az Adatkezelőnek a 4.5.1. pontban meghatározott adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdésének értelmében legalább 8 évig kell megőrizni, így az adatkezelés eddig
az időtartamig történik.
4.6. A Konferenciára történő jelentkezés során alkalmazott „Megjegyzések” funkció
4.6.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
Érintett önkéntes hozzájárulása és az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a)
pontja, azaz az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli a jelentkezés során „Megjegyzések”
szövegdoboz használatával, az elektronikus kapcsolattartás keretében az Érintett által megadott
bármely személyes adatot és személyes adatok különleges kategóriáit.
4.6.2 Az Adatkezelő a 4.6.1. pontban meghatározott adatokat az elektronikus kapcsolattartás
keretében a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kérdések rendezése céljából kezeli. Amennyiben
az Adatkezelő megítélése szerint az Érintett által e körben megadott személyes adatok a szerződés
teljesítéséhez nem szükségesek, azokat haladéktalanul törli.
4.6.3. Az Adatkezelő a 4.6.1. pontban meghatározott személyes adatokat az üzenet elküldésétől az
Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig megőrzi.
Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési
Tájékoztatóval összhangban.
4.6.4. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4.6.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
4.6.6. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén az
Adatkezelőnek nem áll módjában válaszolni a megkeresésekre, illetve teljesíteni az ott
megfogalmazott kérést. Ebben az esetben az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatot tartalmazó üzenetet.
4.7. A Konferencián Érintettről történő egyéni vagy nem tömeges (nem tömegről
készült) fénykép készítése
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4.7.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintettről készült egyéni vagy nem tömeges (nem
tömegről készült) fényképeket.
4.7.2. Az Adatkezelő a 4.7.1. pontban meghatározott személyes adatokat a Konferencia
népszerűsítése és dokumentálása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi
táblázat szemlélteti.
Adatkör
az érintettről készített egyéni vagy nem
tömeges (nem tömegről készült) fénykép

Adatkezelés célja
Konferencia népszerűsítése honlapon,
közösségi médiában, valamint reklám
készítése és a rendezvény dokumentálása

4.7.3. Az Adatkezelő a 4.7.1. pontban meghatározott személyes adatokat a fénykép elkészültétől
számított legfeljebb 2 évig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból
történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.
4.7.4. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4.7.5. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén az
Adatkezelő a 4.7.2. pontban meghatározott célból nem kezelheti az Érintett 4.7.1. pontban
meghatározott személyes adatait.
4.8. A Konferencián Érintettről történő tömeges (tömegről készült) fénykép készítése
4.8.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz saját
jogos érdekére hivatkozva kezeli az Érintettről készült tömeges (tömegről készült) fényképeket.
4.8.2. Az Adatkezelő a 4.8.1. pontban meghatározott személyes adatokat a Konferencia
népszerűsítése és dokumentálása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi
táblázat szemlélteti.
Adatkör
az érintettről készített tömeges (tömegről
készült) fénykép

Adatkezelés célja
Konferencia népszerűsítése honlapon,
közösségi médián, valamint reklám készítése,
rendezvény dokumentálása

4.8.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke az,
hogy népszerűsíthesse és pályázati források elszámolása céljából dokumentálhassa a rendezvényét.
4.8.4. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapon és célból
a fénykép elkészültétől számított 2 évig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon
és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.
4.9. Regisztráció során a szállást tartalmazó csomag igénybevétele
4.9.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az
Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés (a szállást tartalmazó csomag mint szolgáltatás
igénybevétele) teljesítésének céljából kezeli az Érintett által a jelentkezés során megadott személyes
adatait, amelyek a következők
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a)
b)
c)
d)

az Érintett neve,
az Érintett e-mail címe,
az Érintett születési helye és ideje,
az Érintett lakcíme.

4.9.2. Az Adatkezelő a 4.9.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintett és az
Adatkezelő között létrejött szerződés (a szállást tartalmazó csomag mint szolgáltatás igénybevétele)
teljesítése céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett neve (vezeték- és keresztnév)
az Érintett e-mail címe
az Érintett születési helye és ideje
az Érintett lakcíme

Adatkezelés célja
azonosítás, szállás biztosításához kapcsolódó
jogi kötelezettség teljesítése
az Érintettel történő kapcsolattartás
azonosítás, szállás biztosításához kapcsolódó
jogi kötelezettség teljesítése
azonosítás, szállás biztosításához kapcsolódó
jogi kötelezettség teljesítése

4.9.3. Az Adatkezelő a 4.9.1. pontban meghatározott személyes adatokat a szerződés (a szállást
tartalmazó csomag mint szolgáltatás igénybevétele) létrejöttétől a szerződés megszűnéséig kezeli.
Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési
Tájékoztatóval összhangban.
4.10. Részvételi igazolás kiállítása
4.10.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintett által, a Konferencia jelenléti ívén
megadott személyes adatait, amelyek a következők
a) az Érintett neve,
b) az Érintett egyetemének neve és
c) az Érintett aláírása.
4.10.2. Az Adatkezelő a 4.10.1. pontban meghatározott személyes adatokat részvételi igazolás
kiállítása céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett neve (vezeték- és keresztnév)
az Érintett egyetemének neve
az Érintett aláírása

Adatkezelés célja
azonosítás
azonosítás
azonosítás

4.10.3. Az Adatkezelő a 4.10.1. pontban meghatározott személyes adatokat legfeljebb a jelenléti ív
aláírásától számított 2 évig kezeli, amely után az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
4.10.4. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4.10.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
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4.10.6. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén az
Adatkezelő nem kezelheti az Érintett 4.10.1. pontban meghatározott személyes adatait és nem áll
módjában részvételi igazolást kiállítani.
4.11. A Konferencia absztrakt- és tanulmánykötetének, valamint programfüzetének
kiadása
4.11.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintett által, a jelentkezés során opcionálisan
megadott egyes személyes adatait, amelyek a következők
a) az Érintett cikkének címe (nem személyes adat),
b) az Érintett munkahelyi beosztása/címe,
c) az Érintett intézményének neve,
d) az Érintett tanszékének/egységének neve,
e) az Érintett egyetemének neve, valamint
f) az Érintett doktori iskolájának neve.
4.11.2. Az Adatkezelő a 4.11.1. pontban meghatározott személyes adatokat a Konferencia
absztrakt- és tanulmánykötetének, illetve programfüzetének kiadása céljából kezeli. Az egyes
adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.
Adatkör
az Érintett cikkének címe (nem személyes
adat)
az Érintett munkahelyi beosztása/címe
az Érintett intézményének neve
az Érintett tanszékének/egységének neve
az Érintett egyetemének neve
az Érintett doktori iskolájának neve

Adatkezelés célja
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
valamint a programfüzetben
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
valamint a programfüzetben
feltüntetés és tanulmány- és absztraktkötetben
valamint a programfüzetben

4.11.3. Az Adatkezelő a 4.11.1. pontban meghatározott adatokat a fentiekben rögzített célból és
jogalapon az Adatkezelő a digitális absztraktkötet, illetve tanulmánykötet, valamint programfüzet
elérhetővé nyilvánosságra-hozataláig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és
célból való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban.
4.11.4. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4.111.5. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.
4.11.6. A hozzájárulás megadása önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása esetén az
Adatkezelő nem kezelheti az Érintett 4.11.1. pontban meghatározott személyes adatait és nem áll
módjában feltüntetni a fenti adatokat a Konferencia absztrakt- és tanulmánykötetében és
programfüzetében.
4.11.7. Az Érintett nevét a Konferencia absztrakt- és tanulmánykötetének kiadása, valamint az
Érintett nevének ezekben történő feltüntetése céljából az Adatkezelő a szerzői jogról szóló 1999.
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évi törvény 12. §-ban foglalt, a szerző nevének feltüntetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége
teljesítése érdekében és alapján az absztrakt- és tanulmánykötet kiadásáig kezeli.
5. Az adatkezelés módja
5.1. Adattovábbítás
5.1.1. Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében
adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést az Adatkezelő és az
adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos
adatkezelési információk tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési
tájékoztatója irányadó.
Adatfeldolgoz
ó

Adatfeldolgoz
ó székhelye

Miskolci
Egyetem

7315 Miskolc,
Egyetemváros

C-Host Kft

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Adatfeldolgozó
elérhetősége

(36) 46 565-111

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Adatfeldolgozó adatkezelési
tájékoztatója

Érintett
személyes
adatok köre

Adatkezelési tájékoztatók

4. pontban
meghatározott
személyes
adatok, kivéve
a 4.5. pont

Adatkezelési tájékoztató

4. pontban
meghatározott
személyes
adatok

info@nethely.hu

Max & Future
Kft.

1111 Budapest,
Budafoki út
59.

max@max.hu

Adatkezelési tájékoztató

4. pontban
meghatározott
személyes
adatok

Vezér András
E.V.,
21255080

7632 Pécs
Gyöngyös u. 5.

amkerekes@gma
il.com

Feltöltés alatt

4. pontban
meghatározott
személyes
adatok

Szám-Vonal
Bt.

1114 Budapest,
Ulászló utca
16.

Feltöltés alatt

4.5. pontban
meghatározott
személyes
adatok

Feltöltés alatt

4.7. és 4.8.
pontban
meghatározott
személyes
adatok

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Adatfeldo
lgozási
feladat
A
Konferenc
ia
szervezése
és a
szálláshely
biztosítása
Tárhelyszo
lgáltatás
nyújtása a
tszk2021.d
osz.hu
weboldal
számára
Informatik
ai
szolgáltatá
s nyújtása
a dosz.hu
weboldal
számára
E-mail
szolgáltatá
s nyújtása
az
Adatkezel
ő számára
Könyvelési
szolgáltatá
s nyújtása
az
Adatkezel
ő számára
Fotózási
szolgáltatá
s nyújtása
az
Adatkezel
ő számára

5.1.2. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat önálló adatkezelők felé továbbítja az alábbi
táblázatban foglaltak szerint.
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Önálló
adatkezelő

Önálló
adatkezelő
székhelye

Emberi
Erőforrás
Támogatáske
zelő

1086
Budapest,
Gyulai Pál. u.
13.

Önálló
adatkezelő
elérhetősége

ntp@emet.gov
.hu

Önálló adatkezelő
tájékoztatója

Érintett
személyes
adatok köre

Továbbítás célja

Adatkezelési tájékoztató

A 4.8., 4.10.
és 4.11.
pontokban
meghatároz
ott
személyes
adatok

A NTP-FKT-M-20.
kóddal ellátott
pályázattal való
elszámolás

5.2. Adatbiztonság
5.2.1. A személyes adatokhoz az Adatkezelő elnökén, Adatkezelő irodavezetőjén, a Konferencia
szervezőin, az adatfeldolgozókon és a 4.1.1 pont a), d), e) és f) alpontja tekintetében a bírálókon,
kívül más nem férhet hozzá.
5.2.2. Kivételt képeznek az 5.2.1. pont alól azon személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő
nyilvánosságra hoz.
5.2.3. Az Adatkezelő az adatkezelést elektronikus úton és papír alapon is végzi.
5.2.4. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági
intézkedésekkel igyekszik csökkenteni, adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedéseket az
alábbi táblázat szemlélteti.
Adatbiztonsági intézkedés
Hardwarebiztonság

Adatfeldolgozók igénybevétele során
alkalmazandó követelmények
Karbantartás
Adatminimalizálás
Titkosítás

Adatbiztonsági intézkedés leírása
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa
használt hardware-ekhez csak az 5.2.1.
pontban meghatározott személyek
férhessenek hozzá
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan
adatfeldolgozókkal szerződjön, akik kiemelt
figyelmet fordítanak a személyes adatok
védelmére
Az Adatkezelő folyamatosan karbantartja saját
számítástechnikai eszközeit
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a
legszükségesebb személyes adatokat kezelje és
azokat is csak a lehető legrövidebb ideig
Az Adatkezelő Transport Layer Security
titkosítási protokollt alkalmaz.

5.2.5. Az Adatkezelő az 5.2.4. pontban meghatározott intézkedéseken mellett
a) biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegjét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
b) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást
rendszeresít és azt évente elvégzi;
c) biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és
az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét.
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5.2.6. Adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek történő adattovábbítás esetén az
adatfeldolgozó vagy önálló adatkezelő adatbiztonsági intézkedései irányadók, amelyet az
adatfeldolgozó vagy önálló adatkezelő által közzétett adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak.
6. Az Érintettek jogai
6.1. Az érintetti jogokról általában
6.1.1 Az Adatkezelő az Érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének
teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll
módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során
az Adatkezelő a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon –
ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás
abban az esetben adható, ha az Érintett személyazonossága más módon igazolható.
6.1.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok
gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén
rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta
be kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha az Érintett
azt másként kéri.
6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, az Adatkezelő által
nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha
az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
6.1.4. Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban
foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.
6.1.5. Az Adatkezelő a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet – kérésére – az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga
6.2.1 Az Érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi
Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az
Adatkezelő tájékoztassa, hogy
a) milyen személyes adatait,
b) milyen célból és jogalapon,
c) milyen forrásból gyűjtve,
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d) mennyi ideig kezeli,
e) beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a
profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve
f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
g) az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.
6.2.2. Az Adatkezelő az Érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az Érintettre
vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az Érintett által kért további másolatokért
az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
6.2.3. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az Érintett másként
nem kéri – az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus
formátumban bocsátja rendelkezésre.
6.2.4. Az adatkezelés során az Érintett személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik
országba, vagy nemzetközi szervezet részére. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy érintettnek
joga lenne tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.
6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga
6.3.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok
késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.
6.3.2. Az Érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az Érintett
kiegészítő nyilatkozata alapján lehetséges.
6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga
6.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását
bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3)
bekezdés alapján.
6.4.2. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6.4.3. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat, kivéve, ha van más jogalap az adatok további
kezelésére.
6.4.4. Az Érintett a 4.3., 4.6., a 4.7., 4.10. és 4.11. pontokban meghatározott hozzájárulását a
regisztráció visszaigazolása során kiküldött e-mailben szereplő linkre kattintva vonhatja vissza.
6.5. Az Érintettek törléshez való joga
6.5.1 Az Érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó
személyes adat törlését kérni,
a) ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg az
Adatkezelő kezelte őket;
b) ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulását visszavonta és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) ha az Érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
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d) ha az Érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen;
e) ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
f) ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
g) ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az Adatkezelő.
6.5.2. Az Érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.5.3. Az adatkezelés során az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Érintett személyes adatait,
ide nem értve a 4.1.1. pont a), e) és f) alpontban, 4.2. pontban, 4.8. és 4.11. pontban meghatározott
személyese adatokat. Amennyiben ez mégis felmerülne, és a fentiekben kivételként említett pontok
esetében a nyilvánosságra hozott adatot az Adatkezelőnek törölnie kellene/kell, úgy az Adatkezelő
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga
6.6.1 Az Érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint
a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az Érintett sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az az Érintett jogos indokaival szemben.
6.6.2. Abban az esetben, ha az Érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
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6.6.3. Ha az Érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról az
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga
6.7.1. Az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult
a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában
megkapni.
6.7.2. Az Érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül,
hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, feltéve, hogy
a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az Érintett kérheti a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az Érintett törléshez való jogát,
amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges.
6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga
6.8.1. Az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6.
cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, így a 4.4. és 4.8. pontban
meghatározott adatkezelésekkel szemben.
6.8.2. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha 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.
6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik.
Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az Érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon
az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó
adatkezelés esetén tehát az Érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az Érintett
tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők.
6.8.4. Az adatkezelés nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az Érintett a tiltakozáshoz
való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatná.
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6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási, célból kerül sor. Az Adatkezelő
a 4.3. 4.9. 4.10. és 4.11. pontokban meghatározott személyes adatokat azonban statisztikai céllal is
felhasználja. Az Érintett ebből adódóan jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai
6.9.1 Az Adatkezelőnél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.
6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében
meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
6.9.3. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve,
a) ha az az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
b) ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult,
c) az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés az Adatkezelőre
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít.
6.9.4. Ha az Érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az
automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha
ahhoz Érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az
Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések
megtételére került sor.
7. Az érintetti jogok gyakorlása
7.1. Az Adatkezelővel szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban
meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben
postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott
kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre.
7.2. Az Érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)
fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.
7.3. Az Érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy
három hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről, vagy az Érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat,
és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
is megindíthatja.
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8. Fogalmak
Adatkezelő: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott jogi személy;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől
különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem
minősülnek címzettnek;
Érintett: Ön, akire vonatkozóan az Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt
kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ;
E tájékoztató 2021. március 1. napjától hatályos.
A tájékoztatót az Adatkezelő időről időre felülvizsgálhatja és módosíthatja, melyet közzétesz a
weboldalán.
Kelt Budapesten, 2021. február 28. napján

Molnár Dániel
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet

Kezelt adatok
kategóriái

Közös
adatkezelés

Adatkezelő

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása

Adatkezelés
időtartama

Adatok továbbítása
címzettjeinek kategóriái és
elhelyezkedésük

Harmadik
országba
történik-e
adattovábbí
tás?

Történik-e
automatizált
döntéshozatal az
adatok alapján?

Kötelező-e az
adatok
szolgáltatása?

Az adatok meg nem
adásának
következményei

Az adatkezelés
legfontosabb
hatása Önre

Nem áll módunkban
szerződést kötni Önnel

A jelentkezés által
Ön részt vehet a
Konferencián, a
programfüzethez
tartozó kötelező
személyes adatokat
(név, előadói
státusz, előadás
címe) pedig
nyilvánosságra
hozzuk

Az Ön jogai

Jelentkezés a
Konferenciára
az érintett neve
(vezetéknév és
keresztnév)
az érintett e-mail
címe
a regisztráció
során megadott
jelszó
az érintett
szakterülete
az érintett előadói
státusza, az
érintett
előadásának címe
valamint
a regisztráció
során generált
Regisztrációs ID

Az Érintett és
közöttünk
létrejött
szerződés
(Konferencián
történő részvétel
mint szolgáltatás)
teljesítése

Szerződés
megkötését
megelőzően az Ön
kérésére történő
lépések megtétele
&
Szerződés teljesítése

Az érintett

A szerződés
létrejöttétől a
szerződés
megszűnéséig

Igen

Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók

Nem

Adatkezelés korlátozásához való
jog

Nem

Adathordozhatósághoz való jog

A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

A Konferenciára
nem jelentkező
szerzők neveinek
feltüntetése az
absztrakt- és
tanulmánykötetb
en
a nem jelentkező
szerző neve
(vezeték- és
keresztnév)

A nem jelentkező
szerző neve
feltüntetése az
absztraktkötetbe
n, illetve
tanulmánykötetb
en

Jogszabályi
kötelezettség (a
szerzői jogról szóló
törvény 12. §-a)

Nem az
érintett, hanem
a
Konferenciára
jelentkező
személy

A tanulmány és
absztrakt
nyilvánosságrahozataláig

Helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog

Tárhelyszolgáltató
Doktoranduszok
Országos
Szövetsége

Hozzáférési jog

Hozzájárulás visszavonásához
való jog

Miskolci Egyetem

Nem

Tájékoztatáshoz való jog

Tiltakozáshoz való jog
Automatizált döntéshozatallal
szembeni tiltakozáshoz való jog
(jelen adatkezelések tekintetében
nem releváns)

Nem

Az Ön neve nem kerül
megjelentetésre a
kötetekben

Az Ön neve
szerzőként
megjelenik a
közreműködésével
elkészült műnél a
kötetekben, amelyet
nyilvánosságra
hozunk

Felügyelethez panasszal
fordulás joga
Bírósághoz fordulás joga
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A Konferencia
résztvevői
számára
kedvezmények
biztosítása
az érintett neve
(vezeték- és
keresztnév)
az érintett
egyetemének neve
az érintett
tudományos
osztályának neve

Kedvezmények
biztosítása a
jelentkezők
számára

A jelentkezés
elküldéstől a
Konferencia
végéig kezeli

Az érintett önkéntes
hozzájárulása

Nem

Nem áll módunkban
kedvezményt biztosítani a
regisztráció jelentkezési
díjából

Kedvezményt
biztosíthatunk Ön
számára a
Konferencia
regisztrációs díjából

Nem

Nem tudunk kapcsolatot
tartani Önnel a
regisztráción kívül és nem
tudnánk bizonyítani, hogy a
Konferencián való
részvételre vonatkozó
szerződés szerinti
együttműködési
kötelezettségünket
megfelelően teljesítettük

Válaszolhatunk az
Ön megkeresésére
és teljesíthetjük
kéréseit

Az érintett

Kapcsolattartás
az Érintettel
az érintett e-mail
címe és
az érintett által az
elektronikus
levélküldés során
megadott
bármilyen más
személyes adat

Az érintettel való
elektronikus
kapcsolattartás

Jogos érdekünk (az
Adatkezelő a hozzá
beérkező kérdések
megválaszolásához
és kérések
teljesítéséhez
fűződő érdekével
szemben nem élvez
elsőbbséget az Ön
adatvédelemhez
fűződő érdeke)

A szerződés
létrejöttétől
annak
megszűnéséig,
szerződéses
jogviszony
hiányában az
üzenet
elküldésétől a
válaszadáshoz
szükséges ideig
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Számlázás és
könyvelés
az érintett
számlázási neve
(vezeték- és
keresztnév)
az érintett
adószáma és
az érintett
számlázási címet

A Konferenciára
történő
jelentkezés során
alkalmazott
„Megjegyzések”
funkció
az érintett által
megadott bármely
személyes vagy
különleges adat

Számlázással
kapcsolatos
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Jogszabályi
kötelezettség: az
általános forgalmi
adóról szóló 2007.
évi CXXVII.
törvény 169. § e)
pontjában
meghatározott
kötelezettség

A számvitelről
szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§ (2)
bekezdésének
értelmében a
számviteli
bizonylatot
legalább 8 évig
kell megőrizni,
így az
adatkezelés
eddig az
időtartamig
történik

Az érintett önkéntes
hozzájárulása, illetve
kifejezett
hozzájárulása

Az Érintett és
az Adatkezelő
közötti
szerződéses
jogviszony
létrejöttétől
annak
megszűnéséig

Tárhelyszolgáltató
Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
Könyvelési szolgáltató

Nem tudunk számlát
kiállítani az Ön részére

Számlát állíthatunk
ki az Ön számára

Nem

Nincs

Ön a regisztráció
során kérdéseket
tehet fel vagy
többlet igényeket
támaszthat

Nem

Nem készítünk Önről
egyéni vagy nem tömeges
(tömegről készült)
fényképeket

Egyéni vagy nem
tömeges (tömegről
készült)
fényképeket
készíthetünk Önről

Igen

A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

Miskolci Egyetem
Szerződés
teljesítéséhez
kapcsolódó
kérdések
megválaszolása
kérések teljesítése

Tárhelyszolgáltató
Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

Miskolci Egyetem
A Konferencián
Érintettről
történő egyéni
vagy nem
tömeges (nem
tömegről
készült) fénykép
készítése

Tárhelyszolgáltató
A Konferencia
népszerűsítése és
dokumentálása

Az érintett önkéntes
hozzájárulása

Legfeljebb 2
évig a fénykép
elkészültétől

Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
Fotós
A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet

Miskolci Egyetem
Jogos érdekünk (az
Adatkezelő a
Konferencia
népszerűsítéséhez
és a kapott
támogatásokkal való
elszámoláshoz
fűződő érdekével
szemben nem élvez
elsőbbséget az Ön
adatvédelemhez
fűződő érdeke)

A Konferencián
Érintettről
történő tömeges
(tömegről
készült) fénykép
készítése

Regisztráció
során a szállást
tartalmazó
csomag
igénybevétele
az érintett neve
(vezeték- és
keresztnév)
az érintett e-mail
címe
az érintett
születési helye és
ideje
az érintett
állampolgársága
az érintett lakcíme

Az Érintett és
közöttünk
létrejött
szerződés (a
szállást
tartalmazó
csomag mint
szolgáltatás
igénybevétele)
teljesítése

Tárhelyszolgáltató

Nem

Nem készítünk Önről
tömeges (tömegről készült)
fényképeket

Fényképet
készíthetünk Önről
a Konferencián az
ott megjelent tömeg
részeként, ezeket
nyilvánosságra
hozhatjuk és
továbbíthatjuk az
Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelő
felé

Amennyiben
igényel szállást:
Igen

Ön nem tudja igénybe
venni a szállást tartalmazó
csomagot

Ön igénybe veheti
az általunk kínált
szállást tartalmazó
csomagot

Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
Fotós
Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő
A szolgáltatók és az önálló
adatkezelő adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

Miskolci Egyetem
Szerződés
megkötését
megelőzően az Ön
kérésére történő
lépések megtétele
&
Szerződés teljesítése

Tárhelyszolgáltató
A szerződés
létrejöttétől a
szerződés
megszűnéséig

Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
A szolgáltatók adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklet

Részvételi
igazolás
kiállítása
az érintett neve
(vezeték- és
keresztnév)
az érintett
intézményének
neve
az érintett aláírása

Részvételi
igazolás kiállítása

Az érintett önkéntes
hozzájárulása

A jelenléti ív
aláírásától
számított 2 évig

Nem tudunk kiállítani az
Ön részére részvételi
igazolást

Ön részvételi
igazolást kaphat a
konferenciáról és
továbbíthatjuk az
Ön személyes
adatait az Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelője
felé

Nem áll módunkban
feltüntetni a fenti adatokat
a Konferencia absztrakt- és
tanulmánykötetében és
programfüzetében

Feltüntethetjük az
Ön adatait a
Konferencia
absztrakt- és
tanulmánykötetébe
n és
programfüzetében,
amelyeket
nyilvánosságra
hozunk és
továbbítjuk az
Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelőjé
hez

Miskolci Egyetem
Tárhelyszolgáltató
Informatikai szolgáltató
E-mail szolgáltatók
Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő

A Konferencia
absztrakt, és
tanulmányköteté
nek, valamint
programfüzeténe
kiadása
az érintett neve
(vezeték- és
keresztnév)
az érintett
cikkének címe
(nem személyes
adat)
az érintett
munkahelyi
beosztása/címe
az érintett
intézményének
neve
az érintett
tanszékének neve
az érintett
egyetemének neve
az érintett doktori
iskolájának neve

Nem

A szolgáltatók és önálló
adatkezelők adatait lásd az
adatkezelési tájékoztató 5.1.
pontjában

A Konferencia
absztrakt, és
tanulmányköteté
nek, valamint
programfüzeténe
kiadása

Az érintett önkéntes
hozzájárulása az
érintett neve
esetében pedig
szerzői jogról szóló
törvény 12. §-a

Az
absztraktkötet,
illetve
tanulmánykötet
, valamint
programfüzet
nyilvánosságrahozataláig

Privacy Policy in relation to the registration for and participation in the Tavaszi Szél
multidisciplinary, scientific Conference organized by the Association of Hungarian
PhD and DLA Students
The Association of Hungarian PhD and DLA Students (henceforth: DOSZ) traditionally organizes
the so-called multidisciplinary, scientific Tavaszi Szél Conference (henceforth: Conference) each
year in order to provide an opportunity for PhD and DLA Students, doctoral candidates, young
Researchers and MSc Students to present their latest accomplishments in their respective field of
research.
The Association of Hungarian PhD and DLA Students is committed to adhering to the
requirements of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (henceforth: General
Data Protection Regulation), the Act CXII of 2011 on information self-determination and freedom
of information, other legal regulations, the legal practice of the Hungarian National Authority for
Data Protection and Freedom of Information and the relevant case-law of the Court of Justice of
the European Union and Hungarian courts in the context of its data processing activities.
In accordance with the above mentioned considerations, We issue the following Privacy Policy in
connection with our data processing activities relating to the registration for the Conference.
1. Purpose of the Privacy Policy
The purpose of this Privacy Policy is to introduce the data privacy and data processing principles
guiding DOSZ, as controller during the processing of personal data of 1) those registering for the
Conference 2) of the co-authors listed on the registration form 3) and of the participants of the
Conference (henceforth: data subject).
2. Name and details of the controller
2.1.

Information of DOSZ, as controller
Association of Hungarian PhD and DLA
Students
Seat
1088 Budapest, Falk Miksa utca 1
Postal address:
1088 Budapest, Falk Miksa utca 1
Agent of the controller
Molnár Dániel, president
Kopcsjak Tamás János, office manager
Name of the contact person:
E-mail address:
iroda@dosz.hu
+36
(30) 518-7958
Telephone number:
Name:

2.2. The Controller has no appointed data protection officer.
3. Scope of processed personal data
3.1. The Controller processes personal data, which are provided by the data subject to the
Controller in connection with the registration to and participation in the Conference and contacting
the organizers and any other personal data provided by the data subject.
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In case the provided personal data are modified during the data processing activities, the data
subject is obliged to notify the contact person defined in 2.1. without undue delay.
3.2. The processed personal data are collected from the data subject, except for the personal data
of co-authors, whose personal data are uploaded to the registration form by the registering data
subject, in which case the Controller processes the co-authors’ personal data on the basis of a
rebuttable presumption that consent was given.
3.3. The precise scope of processed personal data is defined in conjunction with the purpose, legal
basis and duration of the data processing in 4.
4. The purpose, legal basis and duration of the data processing
The Privacy Policy demonstrates the different categories of processed personal data based on the
purpose of data processing.
In case the data subject grants the Controller access to personal data, which does not adhere to the
data processing purposes defined in the Privacy Policy, the controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes these personal data.
The controller publishes the extract of its data processing activities in the form of a chart in the I.
Annex.
4.1. Registration to the Conference
4.1.1. The Controller processes the data subject’s following personal data in connection with the
registration to the Conference by the data subject in accordance with article 6 paragraph (1) point
b) of the General Data Protection Regulation:
a) the data subject’s name (first name and last name),
b) the data subject’s e-mail address,
c) the password provided by the data subject during the registration,
d) the data subject’s field of research/expertise,
e) the data subject’s speaker status,
f) the title of the data subject’s presentation, and
g) the Registration ID automatically generated during the registration.
4.1.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.1.1. with the purpose
of performing the contract (participation in the Conference as a service) concluded between the
Parties. The exact purpose of each processed personal data category is defined in the table below.
Data category
name
e-mail address
password
field of research/expertise
speaker status

Purpose of the data processing
identification and representation in the
program of the Conference
staying in contact with the data subject
to view and modify the data provided during
the registration
assigning the data subject to the correct
reading committee
to define speaker sections, agenda and to
make possible speaker presentations
2

title of the presentation
Registration ID

identification and representation in the
program of the Conference
to view and modify registration

4.1.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.1.1. from the
conclusion of the contract (participation in the Conference as a service) until the termination of
the contractual relationship between the Parties. This limitation does not restrict the Controller to
process the same personal data based on another legal basis and for another purpose in accordance
with the provisions of this Privacy Policy.
4.2. Representation of the non-participant co-author’s name in the collections of essays
and the abstracts
4.2.1. The co-author’s name, who does not register to the Conference (henceforth: non-participant
co-author) is provided to the controller in all cases by the data subject who registers to the
Conference.
4.2.2. The Controller processes the data subject’s following personal data, which is necessary for
complying with a legal obligation to which the Controller is subject in accordance with article 6
paragraph (1) point c) of the General Data Protection Regulation: non-participant co-author’s
name.
4.2.3. The Controller processes the personal data of the data subject defined in 4.2.2. with the
purpose of adhering to its legal obligation of indicating the name of the non-participant coauthor(s) of the respective paper or abstract. The exact purpose of each processed personal data
category is defined in the table below.
Data category
the name of the non-participant co-author

Purpose of the data processing
indicating the name of the non-participant coauthor(s) of the respective paper or abstract

4.2.4. The legal obligation, for which the processing of personal data is necessary is Act 1999 on
Copyright 12. §.
4.2.5. The Controller processes the non-participant co-author’s name until the publication of the
paper or abstract.
4.3. Granting a discount
4.3.1. The Controller processes the data subject’s following personal data, which he/she provides
optionally in the context of the registration to the Conference based on the data subject’s freely
given consent in accordance with article 6 paragraph (1) point a) of the General Data Protection
Regulation:
a) the data subject’s name (first and last name),
b) name of the data subject’s university,
c) name of the data subject’s scientific department within the framework of DOSZ.
4.3.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.3.1. with the purpose
of granting discounts to the participants of the Conference. The exact purpose of each processed
personal data category is defined in the table below.
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Data category
name

Purpose of the data processing
identification
to grant a discount for the students of the
University of Miskolc
to grant a discount for the members of the
controller’s scientific departments

university
scientific class

4.3.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.3.1. for no longer than
end of the Conference from the registration. After 6 months the Controller without undue delay,
but within no more than 72 hours deletes these personal data.
4.3.4. The data subject is entitled to withdraw his/her consent at any time.
4.3.5. In case the data subject withdraws his/her consent the controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes the personal data.
4.3.6. In the absence of the data subject’s freely given consent, the controller cannot process the
personal data defined in 4.3.1. and cannot grant a discount from the price of the Conference
4.4. Correspondence with the data subjects
4.4.1. The Controller processes especially the following personal data sent by the data subject via
e-mail to the e-mail address of tszk2021@dosz.hu, iroda@dosz.hu, juhaszj@uni-miskolc.hu,
altlaci@uni-miskolc.hu, or vegypt@uni-miskolc.hu based on the legitimate interests pursued by the
Controller in accordance with article 6) paragraph (1) point f) of the General Data Protection
Regulation:
a) the data subject’s e-mail address and
b) any other personal data provided by the data subject to the Controller in the e-mail
communication.
4.4.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.4.1. with the purpose
of corresponding (answer inquiries and grant requests) with the data subjects. The exact purpose
of each processed personal data category is defined in the table below.
Data category
e-mail address

any other personal data

Purpose of the data processing
identification
to adequately answer the question and grant
request and to evidence that the Controller
adequately communicated with the data
subject in line with its general obligation to
co-operate under the agreement regarding the
participation in the Conference

4.4.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.4.1. from establishing
the contractual relationship between the data subject and the Controller until the termination of
the contractual relationship between the Controller and the data subject. In the absence of a
contractual relationship the Controller processes the personal data until such time it is necessary
to reply to the e-mail from the sending of the e-mail.
4.5. Billing and accounting
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4.5.1. The Controller processes the data subject’s following personal data, which is necessary for
complying with a legal obligation to which the Controller is subject in accordance with article 6
paragraph (1) point c) of the General Data Protection Regulation:
a) the data subject’s billing name (first and last name),
a) the data subject’s tax identification number and
b) the data subject’s billing address.
4.5.2 The Controller processes the personal data of the data subject defined in 4.5.1. with the
purpose of adhering to its legal obligation of billing. The exact purpose of each processed personal
data category is defined in the table below.
Data category
billing name
tax identification number
billing address

Purpose of the data processing
adhering to the legal requirements of an
invoice
adhering to the legal requirements of an
invoice
adhering to the legal requirements of an
invoice

4.5.3. The legal obligation, for which the processing of personal data is necessary is act CXXVII
of 2007 on the value added tax 169. § point e).
4.5.4. The Controller is obliged to retain the personal data defined in 4.5.1. for at least 8 years based
on the provisions of act C of 2000 on accounting 169. § (2), thus the processing of personal data
lasts until this point.
4.6. The „comment” function of the Registration site
4.6.1. The Controller processes the data subject’s personal data and/or special categories of
personal data, provided optionally by the data subject through the „comment” textbox during the
registration to the Conference based on the data subject’s freely given consent in accordance with
article 6 paragraph (1) point a) and/or the explicit consent of the data subject in accordance with
article 9 paragraph (2) point a) of the General Data Protection Regulation.
4.6.2 The Controller processes the personal data defined in 4.6.1. with the purpose of clarifying
any requests and/or issues relating to the contractual relationship between the Parties in the form
of e-correspondence. If the personal data provided by the data subject is not required, based on
the judgment of the Controller, to the performance of the contract between the Parties, the
Controller without undue delay deletes the personal data.
4.6.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.6.1. from establishing
the contractual relationship between the data subject and the Controller until the termination of
the contractual relationship between the Controller and the data subject This limitation does not
restrict the Controller to process the same personal data based on another legal basis and for
another purpose in accordance with the provisions of this Privacy Policy.
4.6.4. The data subject is entitled to withdraw his/her consent at any time.
4.6.5. In case the data subject withdraws his/her consent the Controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes the personal data.
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4.6.6. In the absence of the data subject’s freely given consent, the Controller cannot reply to the
data subject or fulfill the requests expressed in the message. In this case, the Controller, without
undue delay, but within no more than 72 hours deletes the personal data.
4.7. Individual or small group photography on the Conference
4.7.1. The Controller processes the photos taken individually or in small groups of the data subject
during the Conference based on the data subject’s freely given consent in accordance with article
6 paragraph (1) point a) of the General Data Protection Regulation.
4.7.2. The Controller processes the personal data of the data subject defined in 4.7.1. with the
purpose of promoting and documenting the Conference. The exact purpose of the processed
personal data category is defined in the table below.
Data category
individual or small group photography

Purpose of the data processing
promotion of the Conference on the
webpage, social media, creation of
advertisements, documentation of the
Conference

4.7.3. The Controller processes the personal data in 4.7.1. for 2 years at the longest from taking to
photo. This limitation does not restrict the Controller to process the same personal data based on
another legal basis and for another purpose in accordance with the provisions of this Privacy Policy.
4.7.4. The data subject is entitled to withdraw his/her consent at any time.
4.7.5. In the absence of the data subject’s freely given consent, the Controller cannot process the
personal data defined in 4.7.1.
4.8. Crowd photography on the Conference
4.8.1. The Controller processes the crowd photos, on which the data subject may be visible based
on the legitimate interests pursued by the Controller in accordance with article 6) paragraph (1)
point f) of the General Data Protection Regulation.
4.8.2. The Controller processes the personal data of the data subject defined in 4.8.1. with the
purpose of promoting and documenting the Conference. The exact purpose of the processed
personal data category is defined in the table below.
Data category
crowd photography

Purpose of the data processing
promotion of the Conference on the
webpage, social media, creation of
advertisements, documentation of the
Conference

4.8.3. The legitimate interest of the Controller to process the personal data defined in 4.8.1. is to
promote and document the Conference with the purpose of reporting in accordance with the
financial support contract given to the Controller to help organize the Conference.
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4.8.4. The Controller processes the personal data defined in 4.8.1. in connection with the purposes
and on the legal basis defined above for 2 years at the longest from taking the photo. This limitation
does not restrict the Controller to process the same personal data based on another legal basis and
for another purpose in accordance with the provisions of this Privacy Policy.
4.9. Application for accommodation package during the registration
4.9.1. The Controller processes the data subject’s following personal data for providing the
accommodation package as a service in connection with the data subject’s application to the
Conference in accordance with article 6 paragraph (1) point b) of the General Data Protection
Regulation:
a) the data subject’s name (first and last name),
b) the data subject’s e-mail address,
c) the data subject’s place and time of birth,
d) the data subject’s nationality and
e) the data subject’s address.
4.9.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.9.1. for the purpose of
performing the contract on the accommodation as a service. The exact purpose of each processed
personal data category is defined in the table below.
Data category
name
e-mail address
place and time of birth
nationality
address

Purpose of the data processing
identification, performance of the legal
obligation to provide accommodation
correspondence with the data subjects
identification, performance of the legal
obligation to provide accommodation
identification, performance of the legal
obligation to provide accommodation
identification, performance of the legal
obligation to provide accommodation

4.9.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.9.1. from the formation
of the contract (accommodation as a service) until the termination of the contractual relationship
between the Parties. This limitation does not restrict the Controller to process the same personal
data based on another legal basis and for another purpose in accordance with the provisions of this
Privacy Policy.
4.10. Confirmation of participation
4.10.1. The Controller processes the data subject’s following personal data provided by the data
subject on the record of attendance based on the data subject’s freely given consent in accordance
with article 6 paragraph (1) point a) of the General Data Protection Regulation:
a) the data subject’s name,
b) the name of the data subject’s university and
c) the data subject’s signature.
4.10.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.10.1. with the purpose
of confirming participation. The exact purpose of each processed personal data category is defined
in the table below.
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Data category
name
name of university
signature

Purpose of the data processing
identification
identification
identification

4.10.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.10.1. no longer than
2 years from the moment of signing the attendance sheet, after which the Controller without undue
delay, but within no more than 72 hours deletes the personal data.
4.10.4. The data subject is entitled to withdraw his/her consent at any time.
4.10.5. In case the data subject withdraws his/her consent the Controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes the personal data.
4.10.6. In the absence of the data subject’s freely given consent, the Controller cannot process the
personal data defined in 4.10.1. and cannot issue the record of attendance.
4.11. Publishing the collections of essays and abstracts and conference program
4.11.1. The Controller processes the data subject’s following personal data, which he/she provides
optionally in the context of the registration to the Conference based on the data subject’s freely
given consent in accordance with article 6 paragraph (1) point a) of the General Data Protection
Regulation:
a) the title of the data subject’s article/essay (not personal data),
b) the data subject’s job title/place of employment,
c) name of the data subject’s institution,
d) the data subject’s department,
e) name of the data subject’s university, and
f) name of the data subject’s doctoral school.
4.11.2. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.11.1. with the purpose
of publishing the Conference’s collection of essays and abstract and the conference program. The
exact purpose of each processed personal data category is defined in the table below
Data category
title of article/essay (not personal data)
job title/place of employment
institution
department
university
doctoral school

Purpose of the data processing
representation in the collections of essays and
abstracts
representation in the collections of essays and
abstracts
representation in the collections of essays and
abstracts and conference program
representation in the collections of essays and
abstracts
representation in the collections of essays and
abstracts and conference program
representation in the collections of essays and
abstracts and conference program

4.11.3. The Controller processes the data subject’s personal data defined in 4.11.1. no longer than
the publishing of the collections of essays and abstracts and conference program. This limitation
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does not restrict the Controller to process the same personal data based on another legal basis and
for another purpose in accordance with the provisions of this Privacy Policy.
4.11.4. The data subject is entitled to withdraw his/her consent at any time.
4.11.5. In case the data subject withdraws his/her consent the Controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes the personal data.
4.11.6. In the absence of the data subject’s freely given consent, the Controller cannot process the
personal data defined in 4.11.1. and cannot represent the data subject in the collections of essays
and abstracts and/or conference program.
4.11.7. For the purposes of publishing collections of essays and abstracts and to indicate the data
subject’s name in these, the Controller processes the personal data of the data subject’s pursuant
to Act 1999 on Copyright 12. § according to which the author’s name has to be indicated on the
essay or abstract.
5. Method of data processing
5.1. Transfer of personal data
5.1.1. The Controller employs data processors for all data processing enshrined in 4. The data
processing is regulated by the contract concluded by the Controller and the processors. The precise
information on the data processing implemented by the processors (e.g. duration of data
processing) is described in the privacy policies of the processors.
Processors

Seat of
processors

Miskolci
Egyetem

7315 Miskolc,
Egyetemváros

C-Host Kft

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Contact
information of
processors

(36) 46 565-111

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Privacy Policy of processors

Personal
data affected

Privacy policies – Hungarian

Personal data
listed in 4.
with the
exception of
4.5.

Privacy Policy – Hungarian

Personal data
listed in 4.

info@nethely.hu

Max & Future
Kft.

1111 Budapest,
Budafoki út
59.

max@max.hu

Privacy Policy – Hungarian

Personal data
listed in 4.

Vezér András
E.V.,
21255080

7632 Pécs
Gyöngyös u. 5.

amkerekes@gma
il.com

To upload

Personal data
listed in 4.

Data
processin
g task
Organizati
on of the
Conferenc
e and
providing
accommod
ation
Providing
hosting
services
for the
tszk2021.d
osz.hu
webpage
Providing
IT services
for
thedosz.hu
webpage
Providing
the
Controller
with email
services
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Szám-Vonal
Bt.

1114 Budapest,
Ulászló utca
16.

To upload

To upload

Personal data
listed in 4.5

To upload

To upload

To upload

To upload

Personal data
listed in 4.7.
and 4.8.

Providing
the
Controller
with
accounting
services
Providing
the
Controller
with photo
shooting
services

5.1.2. The Controller transfers personal data to independent controllers according to the table
below.
Independe
nt
Controller

Seat of
independe
nt
controller

Contact
information
of
independent
controller

Emberi
Erőforrás
Támogatásk
ezelő

1086
Budapest,
Gyulai Pál.
u. 13.

ntp@emet.go
v.hu

Privacy Policy of
independent controller

Personal
data
affected

Purpose of transferring

Privacy Policy – Hungarian

Personal
data listed
in 4.8. 4.10.
and 4.11.

Report for the NTP-FKTM-20. tender

5.2. Data security
5.2.1. Besides the president and the secretary of the Controller, the organizers of the Conference
and data processors no one is entitled to access the personal data, with the exception of data listed
in 4.1.1 a) d) e) and f), which the reading committees also access.
5.2.2. Those personal data, which the Controller makes public creates an exception to the rule in
5.2.1.
5.2.3. The Controller processes the personal data electronically as well as on paper.
5.2.4. The Controller aims to mitigate the risks of the processing of personal data by implementing
data security measures. The data security measures implemented by the Controller are illustrated
in the table below.
Data security measure
Hardware security
Requirements for processors
Maintenance
Minimization of personal data

Description of the data security measure
The Controller guarantees that the hardware
used by it is only accessible for persons listed
in 5.2.1.
The Controller aspires to enter into contract
with such processors who pay close attention
to the protection of personal data
The Controller continuously maintains its
computers and information systems
The Controller aspires to process only those
personal data, which are absolutely necessary
and for the shortest possible time
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Encryption

The Controller uses the Transport Layer
Security encryption protocol

5.2.5. The Controller in addition to the measures enshrined in 5.2.4.
a) guarantees the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing
systems and services;
b) introduces a process for testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and
organizational measures for ensuring the security of the processing and implements it
annually;
c) guarantees the ability to restore the availability and access to personal data in a timely
manner in the event of a physical or technical incident.
5.2.6. In case of transferring personal data to processors or independent controllers, the data
security measures implemented by the processors or independent controllers apply, which are listed
in the privacy policies provided by the processors or independent controllers.
6. Rights of the data subjects
6.1. Rights of the data subjects in general
6.1.1 The Controller shall refuse to comply with the data subject’s request to exercise his/her rights
defined in 6. in case the Controller demonstrates that it is not in a position to identify the data
subject. In the context of complying with the data subject’s exercise of its rights as outlined in 6.,
the Controller provides information to the data subject in a concise, transparent, comprehensible,
and easily accessible form, using clear and plain language, in writing or otherwise (including
electronic means). At the request of the data subject, the information will be given orally, provided
that the identity of the data subject is proven by other means.
6.1.2. The Controller informs the data subject on the actions taken based on the data subject’s
request without undue delay, but no later than one month after receipt of the request, unless a
shorter time limit is provided in 6. for the exercise of certain rights. If necessary, this period can be
extended by two months, taking the complexity and number of requests into consideration. The
Controller shall inform the data subject of the extension within one month of receipt, together
with the reasons for the delay. In case the data subject has submitted his/her request by electronic
means, the information must be provided by electronic means as well, unless the data subject
requests otherwise.
6.1.3. The Controller provides the information and fulfills the requests of data subjects based on
the rights defined in 6. free of charge. Where requests from a data subject are manifestly ill-founded
or excessive, particularly because of their repetitive character, the Controller is entitled to either
charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information
or communication or taking the action requested or refuse to act on the request.
6.1.4. When the Controller has reasonable doubts concerning the identity of the natural person
making the request to exercise the rights set out in this part, the Controller is entitled to request
the provision of additional information necessary to confirm the identity of the data subject.
6.1.5. The Controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction
of processing carried out in accordance with the rights set out in 6. to each recipient to whom the
personal data have been disclosed, unless this proves to be impossible or involves disproportionate
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effort. The Controller shall inform the data subject about those recipients based on the data
subject’s request.
6.2. Right of access by the data subject
6.2.1 The data subject shall have the right to access to the information specified in Article 15 of
the General Data Protection Regulation from the Controller, in particular the following
information:
a) the categories of personal data concerned,
b) the purpose and the legal basis of the processing,
c) source of personal information,
d) the envisaged period for which the personal data will be stored,
e) whether automated decision-making takes places, including profiling, and the available
information concerning this topic,
f) to whom, when, based on what legal basis, to which categories of personal data did the
Controller provide access to or whether the Controller transferred the data to someone,
g) what rights and remedies does the data subject have during the data processing.
6.2.2. The Controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing in one copy.
For any further copies requested by the data subject, the controller is entitled to charge a reasonable
fee based on administrative costs.
6.2.3. If the data subject submits her/his request electronically, the Controller will provide a copy
of the personal data in a commonly used electronic form (unless the data subject requests
otherwise).
6.2.4. The personal data are not transferred to a third country or to an international organization.
In case personal data were transferred, the data subject shall have the right to be informed of the
appropriate safeguards relating to the transfer.
6.3. Right to rectification
6.3.1. Pursuant to Article 16 of the General Data Protection Regulation, the data subject shall have
the right to obtain from the Controller without undue delay the rectification of inaccurate personal
data concerning him or her.
6.3.2. The data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including
by means of providing a supplementary statement.
6.4. Right to withdraw consent
6.4.1 The data subject shall have the right to withdraw his or her consent in writing in case of
consent-based data processing at any time without giving reasons pursuant to Article 7 (3) of the
General Data Protection Regulation.
6.4.2. The withdrawal does not affect the lawfulness of data processing prior to the withdrawal.
6.4.3. In case the data subject withdraws his/her consent the Controller without undue delay, but
within no more than 72 hours deletes the personal data. This limitation does not restrict the
controller to process the same personal data based on another legal basis and for another purpose
in accordance with the provisions of this Privacy Policy.
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6.4.4. The data subject can withdraw his or her consent by clicking on the link in the e-mail, which
is sent during the registration confirmation and which is set out in 4.3., 4.6., 4.7., 4.10. and 4.11.
6.5. Right to erasure
6.5.1 The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal
data concerning him or her pursuant to Article 17 of General Data Protection Regulation,
a) if the personal data are no longer required for the purpose for which they were originally
processed by the Controller;
b) in case of consent-based data processing, the data subject has withdrawn his or her consent
and there is no other legal basis for the data processing;
c) if the data subject successfully objects to the processing of his or her personal data and
there is no legitimate reason with priority for the processing of the data;
d) if the data subject successfully objects to the processing of his or her personal data for the
purpose of direct business acquisition;
e) if the personal data have been unlawfully processed;
f) if the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or
Member State law to which the Controller is subject;
g) if the Controller has processed the personal data in relation to information society services
offered directly to children.
6.5.2. The data subject is not entitled to exercise his or her right to erasure, in case the data
processing is necessary:
a) for exercising the right of freedom of expression and information;
b) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State
law to which the Controller is subject or for the performance of a task carried out in the
public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller;
c) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or
statistical purposes in so far as the right referred to in 6.5. is likely to render impossible or
seriously impair the achievement of the objectives of that processing, or
d) for the establishment, exercise or defense of legal claims.
6.5.3. During the data processing, the Controller does not disclose the personal data of the data
subject, except for the personal data defined in 4.1.1. a) e) and f), 4.2., 4.8. and 4.11. When the
Controller has made the personal data public and is obliged to erase the personal data, the
Controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take
reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the
personal data that the data subject has requested the erasure by such controllers of any links to, or
copy or replication of, those personal data.
6.6. Right to restriction of processing
6.6.1 The data subject shall have the right to obtain from the Controller restriction of processing
pursuant to Article 17 of General Data Protection Regulation in case:
a) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the
Controller to verify the accuracy of the personal data;
b) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data
and requests the restriction of their use instead;
c) the Controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but
they are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal
claims; or
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d) the data subject has successfully objected to the data processing; in this case, the restriction
shall apply for as long as it is established whether the legitimate grounds of the controller
override those of the data subject.
6.6.2. In case the processing of personal data has been restricted pursuant to 6.6.1., such personal
data shall, with the exception of storage, only be processed with the data subject’s consent or for
the establishment, exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another
natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member
State.
6.6.3. If the data subject has successfully restricted the processing of personal data, the Controller
shall inform the data subject in advance of the lifting of the restrictions.
6.7. Right to data portability
6.7.1. Pursuant to Article 20 of the General Data Protection Regulation, the data subject shall have
the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to the
Controller, in a commonly used electronic format.
6.7.2. The data subject has the right to transmit those data to another controller without hindrance
from the Controller to which the personal data have been provided, when:
a) the processing is based on the data subject’s consent or express consent or is necessary for
the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at
the data subject’s request prior to entering into a contract, and
b) the processing is carried out by automated means.
6.7.3. The data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one
Controller to another, where technically feasible.
6.7.4. The exercise of the right referred to in 6.7.1. and 6.7.2. shall be without prejudice to the right
to erasure. That right shall not apply to processing necessary for the performance of a task carried
out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller.
6.7.5. The right to data portability shall not adversely affect the rights and freedoms of others.
6.8. Right to object
6.8.1. Pursuant to Article 21 of the General Data Protection Regulation, the data subject shall have
the right to object on grounds relating to his or her particular situation, at any time to the processing
of personal data concerning him or her which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including
profiling based on those provisions, thus to the data processing specified in 4.4 and 4.8.
6.8.2. The Controller shall no longer process the personal data unless it demonstrates compelling
legitimate grounds for the processing, which override the interests, rights and freedoms of the data
subject or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
6.8.3. During data processing, the data is not processed for the purpose of direct business
acquisition. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall
have the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her for
such purposes, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.
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6.8.4. Data processing is not related to the use of information society services. Where this arises,
the data subject could also exercise her or his right to object by automated means based on technical
specifications.
6.8.5. Personal data are not processed for scientific or historical research purposes. The Controller
processes personal data defined in 4.3., 4.9., 4.10. and 4.11. for statistical purposes as well. The data
subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right to object to
processing of personal data concerning him or her, unless the processing is necessary for the
performance of a task carried out for reasons of public interest.
6.9. Rights concerning the automated decision-making
6.9.1 The Controller does not make decisions based solely on automated processing, nor profiling.
6.9.2. The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated
processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly
significantly affects him or her.
6.9.3. In the event of the data subject’s objection, the Controller can no longer process the personal
data, except if:
a) it is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject and
the Controller,
b) it is based on the data subject’s explicit consent,
c) it is authorized by Union or Member State law to which the Controller is subject and which
also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and
legitimate interests.
6.9.4. In the cases referred to in 6.9.3. a) and b), the data controller shall implement suitable
measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the
right to obtain human intervention on the part of the Controller, to express his or her point of
view and to contest the decision.
6.9.5. The exceptions which are set out in 6.9.3. can not be based on sensitive data except, where
the data subject has expressly consented to the data processing or the processing is necessary in
the overriding public interest and suitable measures to safeguard the data subject’s rights and
freedoms and legitimate interests are in place.
7. Exercise of data subjects’ rights
7.1. The data subject is entitled to raise a complaint about the data processing via the contact email defined in 2.1. The data subject is also entitled to raise a complaint relating to the data
processing via mail addressed to the contact person and sent to the Controller’s mailing address
defined in 2.1.
7.2. The data subject is entitled to turn to the Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (Hungarian National Authority) (mailing address: 1363 Budapest, Pf. 9., phone: +36 (1)
391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu) if he or she feels, that he or she
has been harmed or is in imminent danger regarding the processing of personal data.
7.3. The data subject can go to court if the competent supervisory authority (Hungarian National
Authority) fails to deal with his/her complaint or to inform him/her within three months of any
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procedural developments or the outcome of the complaint. In case the data subject believes that
there a violation of his/her rights has taken place, he or she can bring an action before the
competent court based on his/her place of residence.
8. Definitions
Controller: the legal person defined in 2.1.;
Processor: a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes
personal data on behalf of the Controller;
Processing: any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of
personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization,
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or
destruction;
Recipient: a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the
personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may
receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member
State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities
shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the
processing;
Data subject: You, for whom the Controller handles any information that qualifies as personal
data; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular
by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online
identifier (e.g. IP address) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
Sensitive data: racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade
union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life
or sexual orientation;
Personal data: any information about You as a data subject;
The Privacy Policy is effective from 1st March 2021.
The Controller is entitled to review and amend the Privacy Policy at any time.
Dated 28th February 2021.
Molnár Dániel
president
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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Privacy Notice Annex I

Category of
processed data

Joint
controllershi
p

Controller

Purpose of data
processing

Legal basis of
data processing

Performing the
contract
concluded
between us and
the data subject
(to grant
participation to
the Conference
as a service)

Steps taken at the
request of the data
subject prior to
entering into a
contract
&
Performance of
contract

Source of
personal data

Duration of
data
processing

Recipients and their
categories of personal data
and their information

Transfer of
personal
data to
third
countries

Automated decisionmaking

Is it
obligatory to
provide the
personal data?

Consequence of not
giving the personal data

Most important
effect of data
processing for
You

We cannot enter into
contract for participation in
the Conference

You can participate
in the Conference
and We publish the
conference
program with your
name, speaker
status and title of
your presentation.

Your Rights

Registration to
the Conference
the data subject’s
name (first name
and last name)
the data subject’s
e-mail address
the password
provided by the
data subject
during the
registration
the data subject’s
field of
research/expertise
the data subject’s
speaker status
the title of the
data subject’s
presentation the
Registration ID
automatically
generated during
the registration.

The data
subject

From the
conclusion of
the contract
until its
termination

Yes

Right of information
Right of access by the data
subject
Right to rectification

No

Association of
Hungarian PhD
and DLA
Students

University of Miskolc

Right to withdraw consent

Hosting service provider

Right to erasure

IT service provider
E-mail service provider

No

Right to restriction of
processing

No

Right to data portability

For details of the service
providers see 5.1. of the
Privacy Policy

Right to object
Right to object automated
decision-making
(It does not apply in this case)

Representation
of the nonparticipant coauthor’s name in
the collections of
essays and the
abstracts
the nonparticipant coauthor’s name
(first and last
name)

Right to complaint to
supervising authority
Representing the
name of the nonparticipant coauthor in the
collections of
essays and the
abstracts

Legal: obligation:
Act 1999 on
Copyright 12. §

Not the data
subject, but the
person
registering for
the Conference

until the time
of publication

No

Your name will not be
represented in the
collections of essays and
the abstracts

Your name will be
represented in the
collections of
essays and the
abstracts and We
publish these
collections

Right to go before court

Privacy Notice Annex I

Granting a
discount
the data subject’s
name (first and
last name)
name of the data
subject’s university
name of the data
subject’s scientific
department within
the framework of
DOSZ

Granting
discounts for
participants

Up until the
end of the
Conference
from
registration

The data subject’s
freely given consent

No

We cannot grant discounts
for You

We can grant
discount for You

No

We cannot correspond with
You outside the framework
of registration and we
cannot evidence that we
adequately communicated
with the you in line with
our general obligation to
co-operate under the
agreement regarding the
participation in the
Conference

We can answer
your inquiry and
grant requests

The data
subject

Correspondence
with the data
subjects
the data subject’s
e-mail address
any other personal
data provided by
the data subject to
the Controller in
the e-mail
communication

Corresponding
with the data
subject (answer
inquiries and
grant requests)

Our legitimate
interests (the
Controller’s
legitimate interest to
answer the
questions about the
Conference and
grant requests is not
overridden by the
data subject’s
legitimate interest
of protection of
personal data)

From the
conclusion of
the contract
until its
termination or
in the absence
of a contractual
relationship the
Controller
processes the
personal data
until such time
it is necessary
to reply to the
e-mail from the
sending of the
e-mail
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Billing and
accounting
the data subject’s
billing name (first
and last name)
the data subject’s
tax identification
number
the data subject’s
billing address

Fulfilling legal
obligation
concerning
billing

Legal obligation:
Act CXXVII of
2007 on the value
added tax 169. §
point e)

We are obliged
to retain the
personal data
for at least 8
years based on
the provisions
of act C of
2000 on
accounting 169.
§ (2), thus the
processing of
personal data
lasts until this
point.

Hosting service provider
IT service provider
E-mail service provider
Accounting service provider

We cannot issue a bill for
You

We can issue a bill
for You

No

There is none

You can ask
questions and
submit additional
request during your
registration

No

We cannot take photos of
You individually or in small
groups

We can take
individual or small
group photos of
You

Yes

For details of the service
providers see 5.1. of the
Privacy Policy

University of Miskolc
The „comment”
function of the
Registration site
personal and
sensitive data
given by the data
subject

Clarifying any
requests and/or
issues relating to
the contractual
relationship
between us in the
form of ecorrespondence

Hosting service provider
The data subject’s
freely given consent
and explicit consent

From the
conclusion of
the contract
until its
termination

IT service provider
E-mail service provider
For details of the service
providers see 5.1. of the
Privacy Policy

University of Miskolc
Hosting service provider
IT service provider
Individual or
small group
photography on
the Conference

Promoting and
documenting the
Conference

The data subject’s
freely given consent

Up to 2 years
from taking the
photo

E-mail service provider
Photo shoot service provider
For details of the service
providers see 5.1. of the
Privacy Policy
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Crowd
photography on
the Conference

Application for
accommodation
package during
the registration
the data subject’s
name (first and
last name)
the data subject’s
e-mail address
the data subject’s
place and time of
birth
the data subject’s
nationality
the data subject’s
address.

University of Miskolc

Our legitimate
interests (the
Controller’s
legitimate interest to
promote the
Conference and to
report in
accordance with the
financial support
contract given to
the Controller to
help to organize the
Conference is not
overridden by the
data subject’s
legitimate interest
of protection of
personal data

Performing the
contract
concluded
between us and
the data subject
(to grant
accommodation
as a service at the
Conference)

Hosting service provider
IT service provider

No

We cannot take photos of
You in a crowd

We can take photos
of You in a crowd
and we can make
them public and
transfer them to the
Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelő

In case you
require
accommodatio
n: Yes

You cannot get
accommodation at the
Conference

You can get
accommodation at
the Conference

E-mail service provider
Photo shoot service provider
Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő
For details of the service
providers and independent
controller see 5.1. of the
Privacy Policy

University of Miskolc
Steps taken at the
request of the data
subject prior to
entering into a
contract
&
Performance of
contract

Hosting service provider
From the
conclusion of a
contract until
its termination

IT service provider
E-mail service provider
For details of the service
providers see 5.1. of the
Privacy Policy
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Confirmation of
participation
the data subject’s
name
the name of the
data subject’s
university
the data subject’s
signature

Issuing
confirmation of
participation

The data subject’s
freely given consent

Up until 2
years from the
moment of
signing the
attendance
sheet

We cannot issue a
confirmation of
participation for You

We can issue a
confirmation of
participation for
You and we can
transfer the
personal data to
Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelő

University of Miskolc
Hosting service provider
IT service provider
E-mail service provider
Photo shoot service provider

the data subject’s
name (first and
last name)
the title of the
data subject’s
article/essay (not
personal data)
the data subject’s
job title/place of
employment
name of the data
subject’s
institution
the data subject’s
department
name of the data
subject’s university
name of the data
subject’s doctoral
school.

No

Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő

Publishing the
collections of
essays and
abstracts and
conference
program

For details of the service
providers and independent
controller see 5.1. of the
Privacy Policy

Publishing the
Conference’s
collection of
essays and
abstracts and the
conference
program

The data subject’s
freely given consent
and concerning the
name of the data
subject’s based on a
legal: obligation:
Act 1999 on
Copyright 12. §

Until the
publication of
the collections
of essays and
the abstracts
and the
conference
program

We cannot represent these
personal data in the
collections of essays and
the abstracts and the
conference program

We can represent
these personal data
in the collections of
essays and the
abstracts and the
conference
program. We can
publish these data
and transfer them
to Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelő

