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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat sítáboraira (SNOWATTACK, SKIRIDE) történő 

regisztráció keretében végzett adatkezeléshez 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

 

megnevezés: Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK) 

adatkezelő képviselője: Zsuppányi Noémi, Bajusz Bernadett 

beosztás: ügyvivő szakértő 

e-mail cím: dehoktitkarsag@unideb.hu 

telefonszám: 06302358640 

honlap: www.dehok.unideb.hu 

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

postacím: 4010 Debrecen, Pf.: 77. 

adószám: 15329750-4-09 

 

Az adatok tárolása a DEHÖK szerverein történik. 

Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a 

www.dehok.unideb.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az utazási irodánkban. 

 

2. Jogszabályi háttér 

 

A rendezvények keretében megadott személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.) kezelésére az alábbi 

jogszabályok vonatkoznak: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.), 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

 

3. A feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, jogalapja: 

 

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA 

Családi- és utónév azonosítás 

Személyi igazolvány száma azonosítás 

Melyik francia sítáborra jelentkezik? azonosítás, megfelelő időpontra történő foglalás 

Egyéni jelentkező, vagy csapatban utazik? elhelyezés, igények megfelelő szintű kielégítése 
szobafoglalás kapcsán 
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Apartman felelős neve utasok összetartozásának beazonosításához 
elengedhetetlenül szükséges adat 

Csapatnév utasok összetartozásának beazonosításához 
elengedhetetlenül szükséges adat 

Neptun kód azonosítás, hallgatói jogviszony ellenőrzése 

Melyik karra jár? azonosítás, hallgatói jogviszony ellenőrzés 

Születési hely, idő szálláshelyen történő csoportos bejelentés;  
BBP biztosítás megkötése 

Telefonszám kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 

Email cím kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 

Igényelt apartman mérete igényeknek megfelelő elhelyezés biztosítása 

Lakótársak neve, akit már most tudhat igényeknek megfelelő elhelyezés biztosítása 

Sí vagy snowboard? előzetes felmérés, helyszíni igények megfelelő 
szintű kiszolgálására (pl. felszerelés bérlés) 
 
az utas érdeklődésének pontosításához, annak 
megfelelő, személyre szabott megválaszolásához 
szükséges adatok 

Van e saját felszerelése, vagy bérleni fog? Előzetes felmérés, helyszíni igények megfelelő 
szintű kiszolgálására (pl. felszerelés bérlés) 
 
az utas érdeklődésének pontosításához, annak 
megfelelő, személyre szabott megválaszolásához 
szükséges adatok 

Tervezel majd oktatást venni, ha lehet? Előzetes felmérés, helyszíni igények megfelelő 
szintű kiszolgálására (pl. felszerelés bérlés) 
 
az utas érdeklődésének pontosításához, annak 
megfelelő, személyre szabott megválaszolásához 
szükséges adatok 

Utazás módja buszrendelés, buszos út szervezése, transzfer 
igények felmérése 

Felszállás helye, amennyiben busszal utazol buszrendelés, buszos út szervezése, transzfer 
igények felmérése 

Gondviselő/szülő/hozzátartozó neve probléma, betegség, baleset, szükség esetén 
értesítendő   

Gondviselő/szülő/hozzátartozó telefonszáma probléma, betegség, baleset, szükség esetén 
értesítendő 

 

A DEHÖK sítáborok (Snowattack/Skiride) rendezvényre történő regisztráció során megadott adatok 

kizárólag a tájékoztatáshoz, az eseményről szóló információk küldéséhez, kapcsolattartáshoz, és a 

rendezvény ideje alatt a megfelelő információ nyújtás és szálláshely biztosításához szükségesek, azokat 

más célra nem használjuk fel. A kapcsolattartás adatai megkönnyítik és gyorsítják a tagokkal történő 

kommunikációt. 

 

A jelenlevőkről csoportkép és videofelvétel készül. A felvételek célja egyrészt a rendezvény 

dokumentálása, másrészt a felvételeket a DEHÖK a későbbiek során marketing célú kiadványokban, a 

honlapján és közösségi oldalain felelősségre vonás nélkül felhasználhatja.  Az adatkezelés jogalapja az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, bizonyos adatok tekintetében önkéntes 

hozzájárulás. 
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3.2. Az adatkezelés időtartama 

 

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, 

az adatbázisból történő törlés kéréséig, az események lezárásáig tart: legkésőbb 2020. február 15. 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés Snowattack esetében 

 

Az Ön által megadott személyes adatokat a Debreceni Egyetem Kancellária vezetése és munkatársai, 

DEHÖK elnöksége és munkatársai, a Festival Travel International Kft., valamint a Grand Tours 2000 Kft. 

kezelik, kizárólag a rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során.  

 

4.2. Az adatokhoz való hozzáférés Skiride esetében 

Az Ön által megadott személyes adatokat a Debreceni Egyetem Kancellária vezetése és munkatársai, a 

DEHÖK elnöksége és munkatársai, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának vezetése 

és munkatársai kezelik, kizárólag a rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához tartozó feladataik 

ellátása során. 

 

4.3. Adatbiztonsági intézkedések  

 

A DEHÖK az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatait elektronikus úton gyűjti, és saját 

irattárában, szerverein őrzi. A DEHÖK az adatok tárolásához harmadik személy szolgáltatását nem veszi 

igénybe. A DEHÖK megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük, 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog,  

 törléshez való jog. 

Határidő: 2020. február 15. 

 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 

 

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az DEHÖK-től 

arról, hogy 

 mely személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési céllal,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli. 

 

Az Ön kérésének a DEHÖK 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz 

eleget. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy Ön kérelmében a regisztráció során megadott e-mail címét is 

megjelölje. 
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5.2. Helyesbítéshez való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatait módosítsuk. 

Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe vagy a neve. A módosítást a 

kérésének beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük. 

 

5.3. Törléshez való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a DEHÖK által regisztrációval kapcsolatban 

tárolt, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatait törölje. Az Ön kérését haladéktalanul 

teljesítjük, melyről a kérésben meghatározott e-mail címén értesítjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 

Ön személyes adatainak törlését a rendezvényen történő részvételt megelőzően kéri, az adatkezelés 

megszüntetésével egyidejűleg az Ön rendezvényre történő regisztrációját is törölnünk kell. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön 

bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett 

bejelentését megelőzően már megkereste az DEHÖK-öt a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak 

gyakorlásával kapcsolatban. 

 

A Hatóság elérhetősége: 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


