
 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Tempus Közalapítvány által szervezett online platformon megtartott rendezvényeihez csatlakozó 

résztvevők személyes adatainak kezeléséről 
 

1. A személyes adatok kezelője: 
Adatkezelő megnevezése: Tempus Közalapítvány 
Adatkezelő elnöke: Czibere Károly elnök 
Adatkezelő székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Adatkezelő postai címe: 1438 Budapest 70, Pf. 508. 
Adatkezelő elektronikus címe: info@tpf.hu 
 
Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: 
e-mail címe: adatvedelem@tpf.hu 
 
2. Az adatkezelés tárgya: 
Jelen Tájékoztató tárgya az Adatkezelő által szervezett online rendezvényekhez csatlakozó résztvevők 
személyes adatainak kezelése. 
 
3. Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja az online rendezvény dokumentálása és az azon elhangzott előadások, kapcsolódó 
beszélgetések nyilvánosság számára elérhetővé tétele. Az Adatkezelő az online rendezvények 
dokumentálása céljával, valamint, azért hogy az előadók és a résztvevők között –a technikai keretek 
között- a személyes jelenlétű rendezvényeken tapasztalt közvetlen, személyes kapcsolat kialakítását 
elősegítse, lehetővé teszi a rögzítésre kerülő előadáson, hogy a résztvevők szóban tehessenek fel 
kérdéseket az előadóknak, illetve hozzászóljanak az előadások témájához. Az adatkezelés további célja, 
hogy az online rendezvényeken elhangzott és rögzített előadások, beszélgetések teljes terjedelmükben 
vagy részben való megosztása az Adatkezelő online platformjain és rendezvényein eljuthassanak a 
rendezvény témája és az Adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődő személyekhez.    
 
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem 
használja illetve használhatja fel. 
 
4. A kezelt személyes adatok köre az Érintett: 
- megjelenített neve/felhasználó neve 
- képmása 
- hangfelvétele. 
 
5. Az adatkezelés jogalapja: 
5.1.Online platformon megtartott rendezvényről készített felvétel rögzítése során 
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános 
Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint és a Polgári törvénykönyv 2:48.§ (1) 
bekezdése szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a 
rendezveny@tpf.hu e-mail címre küldött e-mailben.  
 
5.2. Online platformon megtartott rendezvényről készített felvétel felhasználása során  
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános 
Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint és a Polgári törvénykönyv 2:48.§ (1) 
bekezdése szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a 
rendezveny@tpf.hu e-mail címre küldött e-mailben. 
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Az adatkezelés célja: 
Az online rendezvény rögzítésének és közzétételének a célja, hogy az Adatkezelő az online platformjain 
(honlapján, Facebook oldalán, Youtube csatornáján) és rendezvényein a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegye az előadásokat. Adatkezelő az online platformon megtartott rendezvényen 
elhangzott előadásokat ezáltal szélesebb közönség számára teheti elérhetővé.  
 
Amennyiben az Ön kamerája, mikrofonja be van kapcsolva az online rendezvény ideje alatt és kérdést 
vagy megjegyzést fűz az előadás témájához, akkor a felvételen rögzítésre kerül az Ön képmása és 
hangfelvétele. 
 
Ön az önkéntes hozzájárulását a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló 
nyilatkozat önkéntes bepipálásával. 
 
6. Az adatok megismerésére jogosultak 
A személyes adatok megismerésére a TKA azon belső munkatársai jogosultak, akiknek az adat 
megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.  
 
A személyes adatok (Érintett megjelenített neve/felhasználó neve, képmása és hangfelvétele) az 
előadásról készített felvétel részben vagy teljes terjedelmében való megosztásakor nyilvánosságra 
kerülnek.  
 
7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama: 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. 
 
8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba 
(EU vagy EGT államon kívüli országba)  
Az adatkezelés során nem kerül sor egyikre sem. 
 
9. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról  
9.1.Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes 
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 9.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes 
megkereséssel. 
9.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon 
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi 
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
9.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu 
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez fordulhat. 
9.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Adatkezelő az 
adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül 
helyesbíti az adatokat. 



Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 
30 napon belül írásban közli kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
9.5. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 
b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján 
tiltakozik az adatkezelés ellen; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
9.6. Ön panasszal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 
Budapest, Pf. 9..; www.naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. 
9.7. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő 
jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető 
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása 
céljából. 
 
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától 
eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását 
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
10.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 
10.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat 
egyoldalúan módosítsa. A módosításról tájékoztatást nyújt honlapján. 
 
 


