ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉRŐL
2021/2022.
AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: az Adatkezelő) tanévnyitó ünnepségén
előzetes regisztráció alapján lehet részt venni. A rendezvényen fotó- és videófelvételek
készülnek, amelyeket közzéteszünk az egyetem online felületein.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA(I)
A rendezvényen való részvétel – a járványügyi készültségre való tekintettel – előzetes
regisztrációhoz kötött, így az adatkezelés célja a regisztráció tekintetében a résztvevők
számának előzetes felmérése és a ténylegesen megjelenő személyek nyilvántartása.
A fotó- és videófelvételek készítésének és közzétételének célja a közérdeklődés tájékoztatása
az adatkezelő által szervezett rendezvényről.

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
Előzetes hatásvizsgálatra nincs szükség, az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JOGALAPJA
Az adatkezelési tevékenység jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak
kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja]. A hozzájárulás formája a regisztráció
kitöltése és elküldése. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy a felvétel folyamatos, a
közvetítés pedig élő, a felvételeken szereplők képmása a közvetítés során nem törölhető.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem
Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefonszám: +36 (1) 455 9060
E-mail cím: rektori.hivatal@kre.hu
Képviselő: Dr. habil Czine Ágnes (rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes)
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Molnár Péter
E-mail cím: adatvedelem@kre.hu

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE,
ELÉRHETŐSÉGEI

KRE Rektori Hivatal
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefon: +36 (1) 455 9060
Fax: +36 (1) 455 9062
E-mail: rektori.hivatal@kre.hu

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI
Az adatkezelési tevékenység során adatfeldolgozóként (közvetítés) a Református Közéleti és
Kulturális Alapítvány jár el. Az adatfeldolgozó elérhetősége: rkk@reformatus.hu.

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A rendezvények felvételeinek megőrzésére az oktatási anyagokra vonatkozó megőrzési időt
kell alkalmazni. A regisztrációs adatok a rendezvény lebonyolítását követő hat hónapon belül
törlésre kerülnek.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
A rendezvényekre regisztráltak, illetve a rendezvényen résztvevők.

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA
Várhatóan 500 fő.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
A felvételek készítése során az érintett képmása és hangja, mint személyes adat kerülhet
kezelésre. A felvételek készítésekor törekszünk arra, hogy azokon minél kevesebb személyes
adat jelenjek meg, a rögzítés során elsősorban az előadókra, egyéb közreműködőkre
koncentrálunk.
A regisztrációval összefüggő adatkezelési tevékenység során az érintett neve és e-mailcme
kerül kezelésre.

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS)
Az adatok forrása az érintett.

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Az adatokat elektronikusan kezeljük.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE informatikai szabályzatában
(http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) és adatkezelési szabályzatában
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html) foglaltak az irányadóak.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen,
elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az
adatvedelem@kre.hu e-mail címen keresztül. Az érintetti jogokról bővebben a KRE
adatvédelmi
szabályzatának
IV.
fejezetében
tájékozódhat
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html).

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS A SZEMÉLYES
ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A tanévnyitó ünnepséget az egyetem online felületein közvetítjük, így a felvételek készítése
során kezelt személyes adatokat bárki megismerheti, aki az online felületeket a rendezvény
időpontjában meglátogatja.
A jelenléti ívet és a regisztrációs adatokat kizárólag a KRE Rektori Hivatalának munkatársai
ismerhetik meg.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK

Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.

