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Adatvédelmi tájékoztató
A STUDIA MUNDI Folyóirat kapcsolattartása során végzett adatkezelésről

1. Adatkezelő megnevezése
Teljes név:

Szent István Egyetem

Adatkezelő képviselői:

Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc

Beosztásuk:

rektor és kancellár

E-mail címe:

adatvedelem@szie.hu

Telefonszáma:

28 / 522 000

Honlapja:

www.szie.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

Postai címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303

Adószáma:

15329767-2-13

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Gyarmati Gábor

E-mail címe:

adatvedelem@szie.hu

2. Jogszabályi háttér
A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Studia
Mundi folyóiratának kapcsolattartása kapcsán végzett adatkezelésére az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
 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
(a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)

3. A kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés
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3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat jellege

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

A szerző neve

A szerző azonosításához van rá
szükség

Önkéntes hozzájárulás

A szerző magán e-mail címe

Kapcsolattartáshoz van rá szükség

Önkéntes hozzájárulás

Az e-mail címet illetően kizárólag akkor van szó személyes adat kezeléséről, amennyiben Ön akár
magán e-mail címen tartja a kapcsolatot a folyóirat szerkesztőivel, akár magában a tanulmányban
magán e-mail címet ad meg. A név helyzete kicsivel bonyolultabb: bár önkéntes hozzájárulás alapján
kezeljük, tudományos tevékenységgel összefüggő adatként közérdekből nyilvános.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre jogalapot az Ön, a felterjesztő személy önkéntes hozzájárulása ad. Hozzájárulását a
személyes adatnak minősülő e-mail cím esetében bármikor, bármelyik felhasználási kör esetén
visszavonhatja. Ez azzal jár, hogy a kérdéses címet törlik a szerzők listájáról, illetve a folyóirat azt
tartalmazó számaiból.

3.3. Az adatkezelés időtartama
A szerkesztőséggel való kapcsolattartásra használt e-mail címeket a folyóirat fennállásáig, a
tanulmányokban megadott e-mail címeket a folyóirat elérhetőségének időtartamáig kezeljük,
amennyiben Ön nem kéri személyes e-mail címének törlését, illetve nem vonja vissza a kezeléséhez
való hozzájárulást.

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás
A megadott személyes adatokat a folyóirat szerkesztője kezeli az ezzel összefüggő feladatai ellátása
keretében, az ahhoz szükséges mértékben.
A tanulmányokat minden, a szerzőkre vonatkozó személyes adattól megtisztítják az elbírálás előtt, így
a szakmai lektorok nem kezelik az Ön adatait.
Harmadik fél részére nem továbbítunk személyes adatot, de a tanulmányokban megadott e-mail címek
publikálásra kerülnek.

3.5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyetem a megadott adatokat elektronikusan gyűjti: a közvetlen kapcsolattartásra szóló e-mail
címeket a levelezőrendszeren keresztül, a tanulmányokban szereplő e-mail címeket pedig a
tanulmányokat tartalmazó elektronikus állományok útján.
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek
között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
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 tájékoztatáshoz való jog,
 helyesbítéshez való jog,
 törléshez való jog.

4.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog
A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől arról,
hogy






mely személyes adatokat,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési céllal,
milyen forrásból,
mennyi ideig

kezeljük.
A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.

4.2. Helyesbítéshez való jog
Amennyiben személyes adataiban változás történt, vagy tévesen rögzítettek valamilyen adatot, az 1.
pontban jelzett e-mail címen kérheti azok kijavítását, módosítását. A beérkezett kéréseknek a tőlünk
telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni.

4.3. Törléshez való jog
Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy töröljük a jelentkezés során megadott személyes
adatokat. A kérésnek igyekszünk haladéktalanul eleget tenni.
A törléshez való jog érvényesítése, amennyiben bármelyik törölt e-mail cím helyett nem ad meg újat,
lehetetlenné teszi az Önnel való későbbi kapcsolatfelvételt – akár a folyóirat munkatársai, akár a
publikált tanulmány olvasói számára.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Egyetem
adatvédelmi tisztviselőjének a dpo@szie.hu e-mail címen. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy azonnal
megoldást tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon az
adatvedelem@szie.hu e-mail címre, és a tőlünk telhető leggyorsabban igyekszünk majd megoldást
találni.
Amennyiben nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot
kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak
közvetlen veszélyére való hivatkozással.
A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését
megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogai gyakorlásával
kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
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