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1. Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek köre: Az érintettek köre megegyezik a „DOSZFESZT Szabadegyetem 2021 – Újratöltve”
elnevezésű rendezvényen (a továbbibakban: Rendezvény) részvevő személyekkel. Az érintettek között
valószínűtlen, hogy gyermekek vagy egyéb sérülékeny csoportba tartozó személyek lennének.

Adatok köre: A kezelt személyes adatok köre megegyezik az Rendezvényre vonatkozóan a doszfeszt.hu

webcímen közzétett adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató 4.5. pontjában
meghatározott személyes adatokkal, azaz az Érintettről készült tömeges (tömegről készített)
fényképfelvételekkel és videófelvételekkel (a továbbiakban együtt: fényképfelvételek vagy fényképek).

Adatkezelés célja: Az adatkezelés a jövőbeni rendezvények népszerűsítése az Adatkezelő weboldalain

(http://dosz.hu és doszfeszt.hu), a közösségi médiában, valamint reklám készítése és rendezvény
dokumentálása céljából történik, amelyhez szükséges a Rendezvényről készült képek kezelése és
felhasználása.

Adatkezelő jogos érdeke: Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy jövőbeni rendezvényeinek népszerűsítése
céljából olyan fényképfelvételeket kezeljen és használjon fel e körben, amelyek nem egyedi érintettekről,
vagyok azok kis csoportjáról készülnek, hanem a Rendezvényen résztvevő személyek tömegéről. Az
Adatkezelő jogos érdeke abban is megnyilvánul, hogy a Rendezvény megszervezéséhez felhasznált
támogatásokkal el tudjon számolni, amelyhez szükséges lehet különböző fényképes dokumentáció is a
megrendezett eseményről.
A továbbiakban részletezett intézkedések a jogi érdekek védelmét, érvényesítését szolgálják.
2. Az érintettek érdekei és jogai
Az érintettek jogai: Az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés az érintettek információs
önrendelkezéshez való jogát érinti, amely azonban szükséges és arányos módon korlátozható.
Az érintettek érdekei: Az érintettek érdekei természetesen azt kívánják meg, hogy róluk a lehető
legkevesebb adatot a lehető legrövidebb ideig kezelje a mindenkori adatkezelő.
Ebben az esetben az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek információs
önrendelkezési joga csak szükséges és arányos mértékben korlátozódjék, illetve érdekeik minél teljesebben
figyelembevételre kerüljenek.
Az Adatkezelő ennek megfelelően a fentiekben lefektetett elvek mentén kezeli azokat az adatokat, amelyek
feltétlenül szükségesek a jövőbeni programjai népszerűsítéséhez és a Rendezvényhez kapcsolódó
elszámolásokhoz.
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3. Adatkezelés szükségessége

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának ismertetése:
Az Adatkezelő jogos érdekének minősül az, hogy az általa szervezett jövőbeni eseményeket megfelelő
módon hirdethesse, amihez a dolog természetéből adódóan hozzá tartozik a korábbi szervezési
tapasztalatok bemutatása a potenciális érdeklődőknek A korábbi tapasztalatok bemutatását a Rendezvényről
készült fényképek képesek megfelelően alátámasztani. Az Adatkezelő jogos érdekének minősül az is, hogy
a Rendezvény megszervezésére kapott támogatásokkal a támogatási szerződésből fakadóan elszámolhasson.
Az Adatkezelő a Rendezvény megszervezésére pályázatott nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program
keretében az NTP-TK-M-21. kóddal ellátott pályázatban, ahol a támogatási feltételek pedig megkívánják,
hogy az Adatkezelő fotódokumentációval támassza alá a Rendezvény megfelelő lebonyolítását és
megszervezését. Ld. A Pályázati Kiírás és Útmutató 19.2. és 25. pontját. Ebből kifolyólag tehát az
adatkezelés szükségesnek tekinthető.
Az adatkezelés arányossága kapcsán megjegyzendő, hogy az adatkezelés kizárólag azokra a személyes
adatokra korlátozódik, amelyek feltétlenül szükségesek a fenti célok elérése érdekében, ugyanis az
Adatkezelő kizárólag annyi és olyan minőségű fényképet készít a rendezvényről, amelyekkel megfelelően
biztosítható a rendezvény dokumentáltsága és a jövőbeni rendezvények hirdethetősége. Az Adatkezelő az
egyéni és kiscsoportos képek készítéséhez pedig az érintettek hozzájárulását kéri, a hozzájárulás
megadásának hiányában ilyen fényképeket nem készít, kizárólag tömeges (tömegről készült) felvételeket. A
fentiekből adódóan megállapítható, hogy az adatkezelés arányos.

Az adatkezelés releváns megoldásainak, alternatíváinak vizsgálata az elérendő cél
figyelembevételével. Annak ismertetése, hogy kevesebb személyes adat kezelésével
megvalósítható-e az elérendő cél:
Az adatkezelés feltétlenül szükséges egyfelől a jövőbeni rendezvények megfelelő hirdetéséhez és a kapott
támogatásokkal való elszámoláshoz. Az adatkezelés a lehető legkevesebb személyes adatra (lehető
legkevesebb fénykép) terjed ki. Ennél kevesebb személyes adat kezelésével az adott cél elérése nem, vagy
csak korlátozott formában lehetséges, így az adatkezelésnek nincs reális alternatívája. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése pedig azt is rögzíti, hogy „Nincs szükség
az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel
és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” E jogszabályi rendelkezés tovább erősíti az
Adatkezelő jogos érdekét.
4. Az adatkezelés hatásainak és az egyéb biztonsági intézkedéseknek a vizsgálata
4.1. Adatkezelés hatásainak vizsgálata

Az adatkezelés hatásainak, különösen az érintettekre vonatkozó előnyök és esetlegesen felmerülő
hátrányok ismertetése:
Az adatok kezelése az érintettek szempontjából előnyös lehet, hiszen a készült fotókkal ők maguk is alá
tudják támasztani a rendezvényen való részvételüket. Az adatkezeléssel kapcsolatosan hátrányként
azonosítható, hogy az Adatkezelő rendelkezni fog olyan fényképekkel, amelyeken az érintettek szerepelnek
és ezeket nyilvánosságra is hozzá, ez azonban szükséges és arányos korlátozását jelenti az érintett jogainak
és érdekeinek.
Mint minden adatkezelés esetében itt is hátrányként azonosítható, hogy az adatkezelés kockázatokkal járhat,
azonban ezek csökkentésére az Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz.

Feltárása annak, hogy az érintettek ésszerűen számíthatnak-e, illetve számítaniuk kellett volna-e
arra, hogy az adatkezelésre az adott jogos érdekből adódóan sor kerülhet:
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Az adatkezelés jogalapjára miszerint az jogos érdek és az adatkezelés tényére az Adatkezelési Tájékoztató, is
felhívja az érintett figyelmét. Az érintettnek az Adatkezelési Tájékoztató elolvasása ésszerűen számítania kell
arra, hogy az Adatkezelő tömeges (tömegről készült) fényképfelvételeket készít róla. Erre egyebek mellett
az érintett általános élettapasztalatából is következtethet, ugyanis szinte minden hasonló eseményen
készülnek fényképek különböző célok elérése érdekében.
4.2. Garanciák

Az adatkezelés módjának ismertetése, különös tekintettel az adatok nyilvánosságra kerülésének
megakadályozása szempontjából releváns adatvédelmi intézkedésekre:
Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatta az érintettet, hogy a kezelt személyes adatokat
nyilvánosságra hozza a fentiekben rögzített célok elérése érdekében, valamint az Adatkezelési
Tájékoztatóban feltüntetett személyek számára továbbítja is azokat.

Az érintettek tájékoztatására vonatkozó eljárás ismertetése
Az Adatkezelési Tájékoztatóban az érintettek teljes körűen és közérthetően megismerhetik személyes
adataik kezelésének célját, feltételeit és kereteit, amelyben kifejezetten szerepel a tömeges (tömegről készült)
fényképek, jogos érdeken alapuló adatkezelése.

Az érintettek ellenőrizhetik-e a személyes adataik kezelését, illetve e tevékenység ellen
tiltakozhatnak-e:
Az érintettek az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint élhetnek jogaikkal és tiltakozhatnak is az
adatkezelés ellen.

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatok korlátozott ideig történő kezelése: Az Adatkezelő a célhoz kötött adatkezelés elvét megvalósítva
legfeljebb 2 évig kezeli a személyes adatokat. Ez nem befolyásolja a személyes adatok más jogalapon történő
további kezelését.
Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: Az Adatkezelő a nyilvánosságra nem hozott személyes adatokat zártan
kezeli, amelyekhez csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók és önálló adatkezelő
férhet(nek) hozzá.
Az Adatkezelő az alábbi további adatbiztonsági intézkedéseket foganatosítja
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 Adatkezelési Tájékoztató
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.

Az Adatkezelő mindezeken felül
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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.

Egyéb garanciák
Az Adatkezelő vállalja, hogy az érdekmérlegelési tesztet évente felülvizsgálja.
5. Az érdekmérlegelés eredménye, annak dokumentálása
A fenti megállapításokra tekintettel az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az
érintettek joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és
arányos korlátozást valósít meg az érintettek jogai és érdekei vonatkozásában.
Kelt Budapesten, 2021. július 21. napján
Molnár Dániel
elnök
Doktorandusz Országos Szövetsége
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