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A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának („Adatkezelési Tájékoztató”) célja röviden bemutatni, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a SZTAKI a 

Tudományos Adatrepozitórium („ARP”) weboldal (https://science-research-data.hu/; „Weboldal”) használata során hogyan kezeli az Ön személyes adatait. 

KÖZÖS ADATKEZELŐK A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17, kapcsolat: info@science-research-data.hu- „SZTAKI” vagy mi) a 
Weboldal működtetésével, mint információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Ön személyes adatainak a felelős 
adatkezelőjeként jár el.  
 
Bizonyos, ekként megjelölt adatkezelések esetében a Wigner Fizikai Kutatóközpont (székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, kapcsolat: 
info@science-research-data.hu– „Wigner”), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., kapcsolat: info@science-
research-data.hu) és a SZTAKI ) az Ön adataival kapcsolatosan közös adatkezelőként jár el. Ekkor közös adatkezelői megállapodás alapján a SZTAKI-t jelöltük ki 
az érintettekkel való kapcsolattartásra. 
 

KÖZÖS ADATKEZELŐI 

MEGÁLLAPODÁSUNK LÉNYEGE 
Wigner, a TK és a SZTAKI  a felhasználói igények felmérésével összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában közös adatkezelői megállapodást hoztak létre. A 
megállapodás lényege szerint mind Wigner, mind SZTAKI önállóan felelősek az adatvédelmi megfelelésükért, azonban az érintetti kérelmeket, adatvédelmi 
incidensbejelentéseket az info@science-research-data.hu e-mail címen keresztül kezelik. 
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI Az ARP-vel kapcsolatosan az Ön személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból kezeljük:  
1. Az ARP Weboldal fenntartása és biztosítása: az Ön személyes adatait az ARP weboldalhoz kapcsolódó információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtásával kapcsolatosan, az ahhoz technikailag szükséges körben kezeljük; 
2. Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük és Wigner-rel és a TK-val együttműködésben, közös adatkezelőként megválaszoljuk az 

Ön hozzánk beérkező kérdéseit és megkereséseit. 
3. Felhasználói igények felmérése: a Wigner és a TK-val együttműködésben, közös adatkezelőként külön űrlapon felmérjük az Ön felhasználói igényeit, hogy a 

ARP projektet milyen irányban fejlesszük tovább. 

 
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT 

KEZELÜNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN? 
A fenti ismertetett célokból a személyes adatok alábbi típusait kezeljük: 
 

A. Felhasználói azonosító adatok: az Ön neve, e-mail címe, tudományterület (opcionális) 
B. Kommunikációs adatok: így az Ön kérdései, megkeresései, vagy az Önnel folytatott kommunikáció. 
C. Felmérési adatok: az egyes kérdőíveinkben szereplő kérdésekre adott válaszai. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Személyes adatai kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 

• Az Ön személyes adati kezelése az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges a 679/2016 EU rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 
alapján (“Szerződés”). 

• Ön hozzájárulást adott részünkre a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint (“Hozzájárulás”). 

mailto:info@science-research-data.hu
mailto:info@science-research-data.hu
mailto:info@cloud.mta.hu


• Személyes adatai kezelése jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (“Jogos Érdek”). 
 
Jogos érdekünk, hogy válaszoljunk a felhasználók kérdéseire, megkereséseire és panaszaira, mivel a jogos érdekünk a felhasználói igények kielégítése, 
kérdések megválaszolása. Amennyiben a felhasználó közvetlenül keres meg minket a kérdéseivel vagy panaszaival, észszerűen számíthat arra, hogy az 
ezekre adandó visszajelzés során adatai kezelésére sor kerül. További információért az érdekmérlegelés eredményével kapcsolatosan kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot a fenti e-mail címen. 

 
Az alábbi célokból és jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait: 
 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok kategóriái Jogalap 

Az ARP Weboldal fenntartása és biztosítása • Felhasználói azonosító adatok Szerződés 

Kapcsolattartás, kommunikáció: 
• Felhasználói azonosító adatok 

• Kommunikációs adatok 
Jogos érdek 

Felhasználói igények felmérése: 
• Felhasználói azonosító adatok 

• Felmérési adatok: 
Hozzájárulás 

 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES 

ADATAIT? 
A személyes adatokat addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi 
ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. Személyes adatai törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, ha már nem 
szükségesek számunkra.  
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük adatait, de marketing céljából folytatott kommunikáció esetén nem tovább, 
mint két év. Bármely panasszal vagy jogi igénnyel kapcsolatos személyes adatot a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg (azaz 5 évig). 
 
A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak. Ha 
Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn, a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. 

KIK FÉRNEK HOZZÁ SZEMÉLYES 

ADATAIHOZ 

Munkatársaink a „szükséges ismeret” elve alapján férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek 
hozzá az Ön személyes adataihoz, továbbá bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását. 
Személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk: 
 



• Egyes harmadik személyek részére: adatait továbbíthatjuk külső tanácsadók (így ügyvédek) részére jogi követelésekre történő válaszadás céljából. 

• Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak szerint, 
vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága érdekében. 
 

A személyes adatok Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli olyan országba nem kerül továbbításra, melyek megfelelő szintű védelmet nem biztosít. 
 

AZ ÖN JOGAI Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása 
azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Önt ezen felül az alábbi jogok illetik meg, melyet bármelyik adatkezelővel 
szemben gyakorolhat: 
(i)  Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és 

ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon.  
Az Ön azonosítása céljából további információkat kérhetünk Öntől, illetve további másolatok esetén ésszerű díjat számolhatunk fel. 

(ii) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatai törlését kérni. 
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az Ön kérelme alapján korlátozzunk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az adatokat 

kizárólag jogszabály által meghatározott célokból kezelhetünk. 
(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Önről rendelkezésünkre álló személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
(vi) Tiltakozáshoz való jog:  
 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, mely 
esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, az Ön 

személyes adatait a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább.  

 
Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu; 
telefonszám: +36-1-391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 1 391 1410). 
 
Önnek lehetősége van továbbá az adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, 
hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 
 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ A SZTAKI adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: andras.gyorgy@sbgk.hu 
 
A Wigner adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: molnar.gabor@ltender.hu  
 
A TK adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: kerekes.zsuzsa@tk.hu 
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