ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Nyílt Napja iránt érdeklődők számára
Az esemény ideje: 2022. december 6.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71., az Ön személyes
adatai kezelésével kapcsolatosan – az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendeletével
(GDPR) összhangban – az alábbi tájékoztatást adja.
1. Az adatkezelő megnevezése
Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban MKE)
Cím:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71
Telefon:
+36 1 666 2500
Honlap:
www.mke.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
MKE Kancellária,
Email:
mkekancellaria@mke.hu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló szabályok
−

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény;
− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
3. Az adatkezelés tárgya, érintettek
A Nyílt Napon történő részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok
segítik a szervezőket az esemény megszervezésében, lebonyolításában. Lehetőség van a
regisztráció során az emailcím megadására is, amennyiben az érdeklődő a felvételi kapcsán
hírleveleket szeretne kapni az Egyetemtől.
Az online regisztráció 2022. december 4-ig lehetséges. Az esemény napján, 2022. december
6-án már csak a helyszínen, papíron lehetséges regisztrálni. A Nyílt Napon tett látogatásról
a regisztráció alapján állítjuk ki az igazolást a középiskolák felé.
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Egyetem az általa szervezett rendezvényen fénykép
és/vagy videofelvételeket készíthet, melyet az Egyetem reklám-, marketing vagy egyéb
célból felhasználhat, kommunikációs anyagaiban, csatornáin megjelenítheti. A regisztráló

hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben személye is megjelenik ezeken a felvételeken, úgy az
Egyetem ezeket a felvételeket is használhassa. Az adatokat az Egyetem visszavonásig
használja fel, kezeli és tartja nyilván.
személyes adat

adatkezelés célja

adatkezelés
jogalapja
Az érintettnek a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdése és 7. cikke szerinti hozzájárulása.

név (vezetéknév és keresztnév)

Regisztráció, a regisztrálttal való
kapcsolattartás, az
érintett azonosítása

e-mail cím

A regisztrálttal való
kapcsolattartás az
eseménnyel,
felvételivel
kapcsolatos tájékoztatás céljából
Az MKE felvételi tájékoztatásának célzottabbá
és hatékonyabbá
tétele, célcsoportra
szabása. Ezeket az
adatokat kizárólag
anonym módon, az
érintett neve és
emailcíme nélkül
tárolja az MKE.

Az érintettnek a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdése és 7.
cikke szerinti hozzájárulása.

Az elkészített felvételeket az MKE
kommunikációs
anyagaiban,
csatornáin
megjelenítheti.

Az érintettnek a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdése és 7.
cikke szerinti hozzájárulása.

a regisztráló középfokú
oktatási intézménye,
ahonnan az eseményre
érkezik

fotó, videó

Az érintettnek a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdése és 7.
cikke szerinti hozzájárulása.

adatkezelés
időtartama
A hozzájárulás viszszavonásáig, de legkésőbb az esemény
lezárásig kezeli az
MKE ezen célból az
adatokat.
A hozzájárulás viszszavonásáig, de legkésőbb a Felvételi
időszak lezárásig
kezeli az MKE ezen
célból az adatokat.
Az MKE
2023. augusztus
31-ig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli adatokat.

Az MKE az
2023. augusztus 31ig, illetve a
hozzájárulás viszszavonásáig kezeli
adatokat.

4. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás
Az adatokhoz az MKE Kommunikációs és Kiállítási Iroda marketinggel és
kommunikációvak foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében
és az ahhoz szükséges mértékben. Az Egyetem adatot harmadik félnek csak jogszabályi
felhatalmazás alapján vagy az érintett hozzájárulásával ad ki.
5. Adatfeldolgozó igénybevétele
A Magyar Képzőművészeti Egyetem nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
6. Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az adatok tárolásához
más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés
ellen, biztosítsa továbbá a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
továbbá fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyesbítését
kérni, kérheti zárolását (adatkezelés korlátozását), továbbá kérheti, hogy a személyes adatait
és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére.
Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az érintett kérheti adatainak törlését.
Az érintett végül jogosult a személyes adatait elhordozni. A jelen pont szerinti jogosultságait
az érintett az mkekancellaria@mke.hu emailcímre küldött megkeresése útján gyakorolhatja.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, az MKE adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html):
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
postacím:1363 Budapest, Pf:9;
telefonszám: +36 (1) 391-1400;
fax:+36 (1) 391-1400;
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web: https://naih.hu/ .
Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely szerint
illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken
elérhető: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Tájékoztatom arról, hogy ha a munkáltató/megbízó a személyes adatok tekintetében a fenti
kezelési céloktól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, azt megelőzően Önt
ismételten tájékoztatnia kell az eltérő célról és minden egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos
információról.

