Adatvédelmi nyilatkozat
A Semmelweis Egyetem Instruktor Öntevékeny Csoportja (elérhetősége: 1089 Budapest,
Nagyvárad tér 4.) (a továbbiakban: „IÖCS”) a www.golya.iocs.hu honlapot üzemeltet saját tagjai
valamint a gólyatáborba jelentkezett leendő hallgatók számára és ezen a honlapon kezeli a
Semmelweis Egyetem www.golya.iocs.hu-n regisztráló, az első évre felvett leendő hallgatói (a
továbbiakban: „Felhasználók”) meghatározott személyes és az alábbiakban meghatározott
egyéb adatait. Az adatok kezelésével összefüggésben az IÖCS ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat a www.golya.iocs.hu-n általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok
kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az IÖCS a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi
ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés célja
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a www.golya.iocs.hu Felhasználóinak a
www.golya.iocs.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez (gólyatábori részvétel
regisztrációja) szükséges azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a www.golya.iocs.hu-n gólyatáborba regisztráló Felhasználók önkéntes
hozzájárulásával kerül sor. A Felhasználó hozzájárulását www.golya.iocs.hu-n, a
gólyatáborba történő regisztráció során adja meg. A személyes adatok kezelésére így az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján
kerül sor. A kezelt adatok körével kapcsolatban a www.golya.iocs.hu használata során a
Felhasználó a következő adatok rögzítését, kezelését és felhasználását engedélyezi az IÖCS
részére:











vezetéknév
keresztnév
születési hely, idő
állandó lakcím
levelezési cím
diákigazolvány szám/OM azonosító/személyi igazolvány szám
mobil telefonszám
e-mail cím
kar (amelyre a Felhasználó felvételt nyert)
csoport (amelyik gólyacsoportban a Felhasználó részt vesz a gólyatáborban)

A fenti információkat az IÖCS kizárólag gólyatábor megszervezése, a hallgatók egyetemi
életbe integrálása érdekében, valamint saját statisztikai célokra használja fel. A rendszer csak a
Semmelweis Egyetem gólyatábori jelentkezéseinek feldolgozása során rögzített, valamint a
csoportbeosztást tartalmazó feltétlenül szükséges adatokat tárolja, mely adatok birtokában a
kari gólyatábori szervezők a jogszabályoknak megfelelően tudják lebonyolítani gólyatábort, és

a későbbiekben segíteni az Egyetemre beiratkozott Felhasználókat. Az IÖCS a felsoroltakon
kívül semmilyen más jellegű adatot, listát nem tárol a Felhasználókról.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás,
adatfeldolgozás
A Felhasználó által megadott adatokat az IÖCS a megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és
kizárólag a gólyatábori jelentkezés, szervezés, valamint a hallgatók egyetemi életbe integrálása
céljára (pl.: meghívás Gólyahajó, Gólyabál rendezvényekre, jegyzetbörzéről értesítés, stb.)
használja.

Adatbiztonság
Az IÖCS minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok
tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan
megismerés, a személyes adatok jogosulatlan meghatározása, illetve jogosulatlan felhasználása
megelőzése érdekében.
Az IÖCS nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a
Felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek (ide nem értve az IÖCS Egyesületet és
az Egyesület kizárólagos tulajdonában álló Kft.-t), illetve magánszemélyeknek, és nem vállal
kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. A Felhasználók által megadott
személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz
kizárólag az IÖCS egyes tagjai (ideértve az IÖCS Egyesület és az Egyesület kizárólagos
tulajdonában álló Kft. tagjait, munkavállalóit is), férhetnek hozzá. Az adatok továbbítására a
fenti körön túl kizárólag a Rektori Titkárság vagy a Kancellári Kabinet számára kerülhet sor.
Személyes adatokat harmadik személynek az IÖCS nem ad át. Ez nem vonatkozik az
esetlegesen törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az IÖCS az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az IÖCS elkötelezett Felhasználók adatvédelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és
nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb
adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és
biztosítja az online módon gyűjtött információt.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az IÖCS által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az alábbi elérhetőségek
bármelyikén. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a fent megadott
elérhetőségek útján. Az IÖCS a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az IÖCS a kérelem benyújtásától számított 30
napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Instruktor Öntevékeny Csoport
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Elérhetőség: vezetoseg@iocs.hu
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, illetve észrevétellel az IÖCS
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni. Az IÖCS a Felhasználó kérésére a kérelem beérkezésétől számított 15
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetekben azonban azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésre, azokat az IÖCS a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
további elérhetőség: http:// www.naih.hu).
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan,
hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg, az IÖCS jogosult az őt ért vagy a vele
szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. Az IÖCS ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések
Az IÖCS fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó
a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési
nyilatkozatban foglaltakat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 65. § (3) a) szerint jelen adatkezelésről a NAIH nem vezet nyilvántartást.

