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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  

Az Ön jogai 

Jelentkezés a 
Rendezvényre 

 
az érintett neve 
(vezetéknév és 

keresztnév) 
az érintett e-mail 

címe 
amennyiben az 

érintett 
jelentkezett 

doktori képzésre, 
de képzését még 
nem kezdte, meg, 

vagy doktori 
képzését már 
megkezdte és 
legfeljebb két 
lezárt félévvel 

rendelkezik, ennek 
a ténye 

az érintett 
tudományos 

osztályának neve 

Nem 
 

Doktoranduszok 
Országos 

Szövetsége 
 

Az Érintett és 
közöttünk 
létrejött 

szerződés 
(Rendezvényen 

történő részvétel 
mint szolgáltatás) 

teljesítése 

Szerződés 
megkötését 

megelőzően az Ön 
kérésére történő 
lépések megtétele 

& 
Szerződés teljesítése 

Az érintett 
 

A szerződés 
létrejöttétől a 

szerződés 
megszűnéséig 

 
Tárhelyszolgáltató 

 
Informatikai szolgáltató 

 
E-mail szolgáltatók 

 
A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 
 

Igen 

Nem 
 

Igen az első két 
adatkör 

tekintetében 

Nem áll módunkban 
szerződést kötni Önnel 

vagy nem áll módunkban 
kedvezményt biztosítani 

Önnek 

A jelentkezés által 
Ön részt vehet a 
Rendezvényen, 

illetve kedvezményt 
tudunk biztosítani 

az Ön számára 
Tájékoztatáshoz való jog 

 
Hozzáférési jog 

 
Helyesbítéshez való jog 

 
Hozzájárulás visszavonásához 

való jog 
 

Törléshez való jog 
 

Adatkezelés korlátozásához való 
jog 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

 
Tiltakozáshoz való jog 

 
Automatizált döntéshozatallal 

szembeni tiltakozáshoz való jog 
(jelen adatkezelések tekintetében 

nem releváns) 
 

Felügyelethez panasszal 
fordulás joga 

 
Bírósághoz fordulás joga 

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 

Nem Nem 

Nem tudunk kapcsolatot 
tartani Önnel a 

regisztráción kívül és nem 
tudnánk bizonyítani, hogy a 

Rendezvényen való 
részvételre vonatkozó 

szerződés szerinti 
együttműködési 

kötelezettségünket 
megfelelően teljesítettük 

Válaszolhatunk az 
Ön megkeresésére 

és teljesíthetjük 
kéréseit 
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Számlázás és 
könyvelés 

 
az érintett 

számlázási neve 
(vezeték- és 
keresztnév) 
az érintett 

adószáma és 
 az érintett 

számlázási címet 

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 

Tárhelyszolgáltató 
 

Informatikai szolgáltató 
 

E-mail szolgáltatók 
 

Könyvelési szolgáltató 
 

A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Igen 
Nem tudunk számlát 

kiállítani az Ön részére 
Számlát állíthatunk 
ki az Ön számára 

A Rendezvényen 
Érintettről 

történő egyéni 
vagy nem 

tömeges (nem 
tömegről 

készült) fénykép 
vagy 

videófelvétel 
készítése 

A Rendezvény 
dokumentálása és 

jövőbeni 
népszerűsítése 

Az érintett önkéntes 
hozzájárulása 

Legfeljebb 2 
évig a fénykép 

vagy 
videófelvétel 
elkészültétől 

 

Fotós 
 

Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő 

 
A szolgáltatók adatait lásd az 
adatkezelési tájékoztató 5.1. 

pontjában 

Nem 

Nem készítünk Önről 
egyéni vagy nem tömeges 

(tömegről készült) 
fényképeket vagy 
videófelvételeket 

Egyéni vagy nem 
tömeges (tömegről 

készült) 
fényképeket vagy 
videófelvételeket 

készíthetünk Önről 

A Rendezvényen 
Érintettről 

történő tömeges 
(tömegről 

készült) fénykép 
vagy 

videófelvétel 
készítése 

Jogos érdekünk (az 
Adatkezelő a 
Rendezvény 

jövőbeni 
népszerűsítéséhez 

és a kapott 
támogatásokkal való 

elszámoláshoz 
fűződő érdekével 

szemben nem élvez 
elsőbbséget az Ön 
adatvédelemhez 
fűződő érdeke) 

 

Fotós 
 

Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő 

 
A szolgáltatók és az önálló 
adatkezelő adatait lásd az 

adatkezelési tájékoztató 5.1. 
pontjában 

Nem 

Nem készítünk Önről 
tömeges (tömegről készült) 

fényképeket vagy 
videófelvételeket 

Fényképet vagy 
videófelvételt 

készíthetünk Önről 
a Rendezvényen az 
ott megjelent tömeg 

részeként, ezeket 
nyilvánosságra 
hozhatjuk és 

továbbíthatjuk az 
Emberi 

Erőforrások 
Támogatáskezelő 

felé 
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Védettségi 
igazolvány és 

bármilyen 
életkor 

igazolására 
alkalmas 
okmány 

bemutatása 
 

az érintett 
védettségi 

igazolványán 
szereplő adatok és 
bármilyen életkor 

és 
személyazonosság 

igazolására 
alkalmas 

okmányon 
szereplő adatok 

A zenés, táncos 
rendezvényekre 

vonatkozó 
hatályos 

jogszabályi 
előírások 
teljesítése 

Jogszabályi 
kötelezettség: a 
veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó 
védelmi 

intézkedések 
második üteméről 
szóló 484/2020. 
(XI. 10.) Korm. 
rendelet 6/B. §-

ában meghatározott 
kötelezettségek 

Az Adatkezelő 
a beléptetéskor 

ellenőrzi a 
személyes 

adatokat és a 
jogosulatlan 

személyektől a 
belépést 

megtagadja. A 
személyes 

adatokat az 
Adatkezelő 
nem rögzíti, 

azokról 
nyilvántartást 
nem készít. 

Nincs Igen 
Nem áll módunkban 

beléptetni a Rendezvényre 

Megismerjük, de 
nem rögzítjük a 

védettségi 
igazolványán, 

valamint életkor és 
személyazonosság 

igazolására alkalmas 
okmányán szereplő 

adatait 


