ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZSZC-x WiFi szolgáltatás igénybevétele
kapcsán (Az „x” a megfelelő számmal
helyettesítendő (1-10))

Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes
tudnia arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi
Rendeletének (GDPR) előírásai alapján a Szegedi Szakképzési Centrum I. Szakmai fesztivál
rendezvényén 2021 szeptember 25-én nyújtott WiFi alapú Internet szolgáltatás (továbbiakban
Internet szolgáltatás) használata során.
1.

Kihez fordulhat?

A Szegedi Tudományegyetem az Internet szolgáltatás adatkezelései kapcsán adatkezelőnek minősül.
A Szegedi Tudományegyetem a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.
Szegedi Tudományegyetem
Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság Üzemeltetési és Rendszertámogatási Iroda
Kapcsolattartó neve: Bordás Levente
Levelezési cím: 6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: +36 (62) 545-066
E-mail cím: wifihelp@cc.u-szeged.hu
Honlap cím: https://www.wifi.u-szeged.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató
11.1. pontjában.
Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatosan kérdése adódna.
2.

Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), valamint
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezései szerint kezeljük.
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3.

Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
4.

Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

Az Internet szolgáltatás során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük. Ön az eszközével a
szolgáltatás használata során az SZSZC-x nevű hálózatra kapcsolódhat, ahol x 1-től 10-ig terjedő
egész szám.
4.1. SZSZC-x hálózat használata során (Az „x” a megfelelő számmal helyettesítendő)
Milyen adatokról van
szó?
Eszközének neve
Eszközének a hálózati
hardver azonosítója
(MAC-cím)
Az igénybevételnél
használt IP-cím

A szolgáltatás
igénybevétele során felilletve letöltött
valamennyi adat

Miért vesszük
fel?
Az információ
technológiai (IT)
rendszerek
működési
jellegéből
adódóan

Az információ
technológiai (IT)
rendszerek
működési
jellegéből
adódóan

Mi az adatkezelés
jogalapja?

Meddig tároljuk?

Önkéntes
hozzájárulás

A szolgáltatás
igénybevételének
idejére.

Önkéntes
hozzájárulás

Klasszikus értelemben
vett adattárolás nem
valósul meg. Az IT
rendszer elemei (tűzfal,
router, switch) az
adatokat töredék
másodpercig a
memóriájukban tárolják
az adatok továbbítási
folyamatában, ami a
felhasználó eszköze és az
eszköz által elért
szerverek, egyéb
Internetes vagy hálózati
erőforrások között zajlik.
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5.

Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

Az SZSZC-x WiFi szolgáltatás kapcsán az Ön személyes adatát jelen Adatkezelési tájékoztató
1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az
Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk (együttesen címzettek).
5.1. Adatátadás szervezeten belül
Nem végzünk adatátadást a szervezeten belül.
5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre
Nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.
Az Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő által kijelölt személyek kezelik, a
4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.
6.

Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
7.

Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.
8.

Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.
9.

Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Ezen adatok kezelése a szolgáltatás igénybevételének során technikai úton történik. Ezek hiányában
nem használható a szolgáltatás. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés a szolgáltatás
használata során az Ön döntése alapján valósul meg technikai szükségszerűségből. Egyik adatkezelés
elmaradása sem jár Önre nézve hátrányos jogkövetkezménnyel.
10. Milyen jogai vannak Önnek?
Az SZSZC-x WiFi szolgáltatás kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön
tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló
tájékoztatást kérni az adatkezelés ideje alatt.
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3. helyesbítéshez való jog – a szolgáltatás működéséből következik, hogyha pontatlan adatot ad
meg, akkor nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, ezért az adatok helyesbítése nem értelmezhető
adatkezelői oldalon.
4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához való jog – az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt
adatok az igénybevétel idejére, illetve töredék másodpercig tárolódnak a szolgáltatást biztosító
eszközökben, ezért ezen adatok törlése később már nem értelmezhető. A szolgáltatás
igénybevételével Ön a hozzájárulását adja. A hozzájárulás visszavonása úgy értelmezhető, hogy Ön
nem veszi igénybe a szolgáltatást. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak
pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény
érvényesítéséhez.
6. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
11. Milyen jogorvoslattal élhet?
11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Dr. Lajkó Dóra
Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@szte.hu
11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
11.3. Bírósághoz fordulhat
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a
Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon
tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek
12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban
találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi
Tudományegyetem között.
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