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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Belügyi Tudományos Tanács  

online rendezvényeihez 

 

 A Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály az Európai Parlament 

és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) 

alapján az alábbiakban tájékoztatja a Belügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: BTT) 

online rendezvényeire (a továbbiakban: Rendezvény) regisztrált előadókat és résztvevőket (a 

továbbiakban: Érintett) a személyes adatok kezeléséről: 

 

1. Az Adatkezelő 

Név: Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály (a továbbiakban: 

Főosztály) 

Cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. 

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 

Telefonszám és telefax: +36 (26) 795-911; +36 (26) 795-919 

E-mail cím: tudomanystrategia@bm.gov.hu 

Honlap: https://konferencia.bm-tt.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bm.gov.hu 

 

2. Adatkezelés a regisztrációhoz kapcsolódóan 

 

A BTT a Rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához a https://konferencia.bm-tt.hu/ címen 

elérhető rendezvényportált működteti. A Rendezvényen történő részvétel előzetes 

regisztrációhoz kötött tekintettel arra, hogy korlátozott számban lehet kapcsolódni a 

Rendezvényhez. 

 

Az adatkezelés célja Kezelt személyes 

adat 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés 

időtartama 

 

 

 

A Rendezvény 

előkészítése, az 

eseményen történő 

részvételhez 

kapcsolódó regisztráció  

 

család és utónév  

 

 

 

 

 

 

az Érintett önkéntes 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

a)] 

 

 

 

 

az Érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig, de 

legfeljebb 1 évig 

képviselt szervezet 

neve és címe, 

beosztás 

kapcsolattartási 

adatok (e-mail cím, 

telefonszám) 

előadók esetében 

megküldött absztrakt 

és prezentáció 

 

https://konferencia.bm-tt.hu/
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3. Adatkezelés a Rendezvényen történő részvételhez kapcsolódóan 

 

Az adatkezelés célja Kezelt személyes 

adat 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés 

időtartama 

 

A csatlakozáshoz 

szükséges meghívó 

kiküldéséhez 

nélkülözhetetlen a 

személyes adatok 

megadása, tekintettel 

arra, hogy a 

Rendezvény digitális 

környezetben, Cisco 

Webex Meetings 

rendszeren keresztül 

kerül lebonyolításra 

 

A Rendezvény 

időtartama alatt 

valós idejű 

kommunikáció 

zajlik, a 

Rendezvényt az 

Adatkezelő részéről 

moderálják. 

A Rendezvényhez a 

Cisco Webex 

Meetings rendszeren 

keresztül lehet 

csatlakozni név és e-

mail cím 

megadásával 

 

 

 

 

 

[GDPR. 6. cikk (1) a)] 

 

 

 

A Rendezvény 

látogatóinak adatai 

nem kerülnek 

nyilvántartásra az 

online Rendezvény 

lezárását követően. 
 

 

Az online Rendezvény 

előadásainak 

megörökítése, és 

közzététele a 

Rendezvény és a BTT 

népszerűsítése, a 

Rendezvény 

megvalósításának 

dokumentálása 

céljából. Az Előadó 

hozzájárulása esetén az 

előadásáról a 

Rendezvényen készített 

videófelvételt a BTT 

online felületein teszi 

közzé. Elsődlegesen a 

www.bm-tt.hu oldalon, 

a BTT Facebook 

oldalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Előadó képmása, 

hangja, az előadás 

tartalma, az Előadó 

által megosztottaktól 

függően 

 

 

 

 

Az Előadót, mint 

Érintettet egyedi 

módon ábrázoló 

felvételek készítése és 

felhasználása is 

az Érintettek 

hozzájárulásán alapul 

[GDPR. 6. cikk (1) a)] 

figyelemmel a Polgári 

Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. 

törvény („Ptk.”) 

2:48.§ (1) bekezdésére 

is. 

 

 

 

 

 

Az online 

Rendezvény során 

rögzített 

videófelvételeket a 

BTT tervezetten a 

Rendezvényt követő 

5 évig őrzi meg és 

használja fel. 

 

Figyelmeztetés! A résztvevők, vendégek számára nem engedélyezett a Rendezvényről 

felvétel készítése, sem az előadások, a kommunikáció bárminemű rögzítése, másolása vagy 

megosztása. 

 

 

 

http://www.bm-tt.hu/
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4. Adatkezelés módja 

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés az Adatkezelő saját informatikai rendszerében 

elektronikusan valósul meg. A regisztrációs felületet a BTT üzemelteti. Az adatokat a 

regisztrációs ablak bezárását követően a BTT kezeli tovább elektronikusan.  

A Rendezvény digitális környezetben, Cisco Webex Meetings rendszeren kerül lebonyolításra.  

A Rendezvényen az előadásokról készített felvételeket a BTT online, nyomtatott felületein 

egyaránt közzé teheti, nyilvánosságra hozhatja. A felvételek kizárólagos, térítésmentes 

felhasználási joga tér- és időbeli korlátozás nélkül a BTT-t illeti. 

 

5. Adatfeldolgozó, kezelt személyes adatokhoz hozzáférők köre 

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a BTT erre feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek 

hozzá a feladataik ellátása érdekében. A BTT foglalkoztatottjain túl - a személyes adatokat is 

tartalmazó képernyőfelvételeket - jogszabályi kötelezettség, illetve az Előadó hozzájárulása 

alapján a BTT kizárólag a saját honlapján tudományos célból teszi közzé. A BTT a Rendezvény 

kapcsán kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem 

továbbítja. 

 

6. Adatbiztonság 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az 

adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa.  

Az adatok tárolása az Adatkezelő tulajdonában és üzemeltetésében lévő szervereken, illetve a 

papír alapú dokumentumok tárolása az Adatkezelő zárt irodahelyiségben történik. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg. 

Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus 

vagy postai úton) gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein. Az 

Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad 

személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik. 

7.1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy: 

- az adatkezelés folyamatban van-e, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen személyes adatokat, 

- milyen jogalapon, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 
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- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

- kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, 

 - a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.  

 

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa 

megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti. 

 

7.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 

megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 

egy hónapon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül 

írásban értesítést kap. Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a 

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

7.3. Hozzájárulás visszavonása 

 

Adatkezeléshez adott hozzájárulását az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeire küldött 

levelében bármikor visszavonhatja.  

Regisztrációs hozzájárulásának visszavonása esetén az Adatkezelő a továbbiakban nem 

tartja nyilván a Rendezvényen történő részvételi igényét, a Rendezvényen nem tud részt 

venni.  

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

 

7.4. A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti 

az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Amennyiben az adatok kezelésére további 

kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és egy hónapon belül 

döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az Adatkezelő az Ön 

kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- az adatkezelés már nem szükséges, 

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

- Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

- személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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7.5. A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által 

megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban 

az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban 

az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a 

beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig 

az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. Ön jogosult 

arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését, 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő 

magánérdekből,  

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 

érdekeivel szemben.  

 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre 

bocsátotta, ha: 

- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, 

- automatizált módon történik.  

 

7.7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az 

esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább kivéve, ha az Adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett 

feladat végrehajtása érdekében történik. 
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Tájékoztatom, hogy a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a 

profilalkotást is), ha az adatkezelés  

 - közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához vagy  

- az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály a 

Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, a 

tudomanystrategia@bm.gov.hu elérhetőségén, vagy a Belügyminisztérium adatvédelmi 

tisztviselőjén keresztül az alábbi elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az 

esetleges jogsértést orvosolhassuk: 

Belügyminisztérium 

dr. Tarczi-Ábrahám Dominika 

Postacím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

Telefonszám: +36 (1) 9994348 

Elektronikus levélcím: dominika.abraham@bm.gov.hu 

 

8.1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11.) vizsgálatát kezdeményezheti a GDPR alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha 

- az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, 

helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a 

törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére 

irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

- a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 

szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat. 

8.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése 

szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak 

megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

mailto:tudomanystrategia@bm.gov.hu
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