
  

Adatkezelési tájékoztató a MÉK Kertészettudományi Intézete TIKTOK videó pályázatának 
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Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 
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Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

A Debreceni Egyetem adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak: 

- 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 szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR). 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban Infó tv.) 

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (a továbbiakban Nftv.) 

 

Az adatkezelő által végzett adatkezelés 

Az adatkezelés bemutatása és célja: A MÉK Kertészettudományi Intézete TIKTOK videó pályázatot hirdet. 
A pályázatra 9-12. évfolyamos középiskolás diákok rövid videókat készítenek, amelyben bemutatják, hogy 
számukra miért fontos a kert illetve a kertészkedés, mi az érdekes ebben a szakmában. A pályázati anyagokat a 
pályázó a saját Tik-tok oldalára tölti fel, majd a linket küldi el a MÉK részére a 
www.mek.unideb.hu/tiktokpalyazatregiszracio.hu oldalra. A regisztráció során feltöltött videók a MÉK Tik-tok 
oldalán lesznek elérhetők. A feltöltött pályaművekre a közönség is szavazhat a Tik-tokon.  

A Tik-tok adatkezelési gyakorlatáról bővebb információt itt talál: 
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU 

A sikeres pályázók különböző nyereményekben részesülnek.  

Kezelt adatok köre: pályázó regisztrációs adatai: név, születési év, e-mail cím, telefonszám, oktatási 
intézménye, oktatási intézményének települése, Tik-Tok videó linkje, 18 év alatti pályázó esetében szülő/gondviselő 
e-mail címe, amennyiben a jelentkező szerepel a felvételen, úgy képmás és hang. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

http://www.mek.unideb.hu/tiktokpalyazatregiszracio.hu
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU


  

Az adatkezelés időtartama: A pályázat elbírálásának időtartama, de legkésőbb az érintetti hozzájárulás 
visszavonása. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A MÉK Kertészettudományi Intézet szervezéssel és 
lebonyolítással/elbírálással megbízott munkatársai, akiket e feladataik ellátása tekintetében titoktartási 
kötelezettség terhel. 

Adattovábbítás: kerteszettudomanyi@gmail.com 

 

Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet a Debreceni Egyetem által 
kezelt személyes adatokról.  

Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a Debreceni Egyetem által kezelt 
személyes adatokról.  

Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. 

Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:  

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Debreceni 
Egyetem ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását;  

- a Debreceni Egyetem, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a 
kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

 

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, 
Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat. 

 

Debrecen, 2022.december 14. 

 


