
Adatkezelési cél megnevezése:                                                  
Hírlevelek küldése eseményekről, rendezvényekről

Megjegyzés

Létrehozás dátuma:
2019. március 1.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2021. február 19.

Adatkezelő cégneve és elérhetőségei 

(székhely, postacím, e-mail cím, 

telefonszám, honlap):

Mathias Corvinus Collegium (székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.;  nyilvántartási 

szám: NAIH-[84484/2015.]; adószám: 18157918-2-41 )  e-mail cím: info@mcc.hu, 

telefonszám: 36 1 372 0191 , honlap: https://mcc.hu/

GDPR 13. cikk (1) a) 

GDPR 14. cikk (1) a)

Adatkezelő képviselőjének neve és 

elérhetősége (postacíme, e-mail címe, 

telefonszáma):

Lánczi Péter                                                                                                                                                      

postacím: 1518 Budapest, Pf. 155;  email címe: info@mcc.hu; telefonszáma: 36 1 372 0191

GDPR 13. cikk (1) a) 

GDPR 14. cikk (1) a)

2. Adatvédelmi 

Tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő neve és 

elérhetősége (postacíme, e-mail címe, 

telefonszáma):

Szabó-Hontvári Adrienn                                                                                                                                                 

postacím: 1518 Budapest, Pf. 155;  email címe: info@mcc.hu; telefonszáma: 36 1 372 0191

GDPR 13. cikk (1) b) 

GDPR 14. cikk (1) b)

3. Érintettek Érintettek kategóriái: Jelentkező

4. Személyes Adatok
Az adatkezeléssel érintett személyes 

adatok kategóriái:

•vezetéknév

• keresztnév

• e-mailcím

 GDPR 14. cikk (1) d)

5. Cél
A személyes adatok tervezett kezelésének 

célja: 
Hírlevelek küldése eseményekről, rendezvényekről

GDPR 13. cikk (1) c) 

GDPR 14. cikk (1) c)

GDPR 6. cikke szerinti jogalap: Hozzájárulás
GDPR 13. cikk (1) c) 

GDPR 14. cikk (1) c)

Az adatszolgáltatás jelen jogalap szerinti megtagadása kizárhatja az Érintett eseményen 

történő részvételének lehetőségét. Hiányos adatszolgáltatás esetén Adatkezelő eseti 

elbírálása alapján vehet részt Érintett az eseményen.

GDPR 13. cikk (2) e) 

GDPR 9. cikke szerinti jogalap:
GDPR 13. cikk (1) c) 

GDPR 14. cikk (1) c)

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 

az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdekének bemutatása: 

-
GDPR 13. cikk (1) d) 

GDPR 14. cikk (2) b)

7. Időtartam
A kezelt személyes adat tárolásának 

időtartama; vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjai:

A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a fenti tevékenység idejéig, azonban a 

hozzájárulás a személyes adat megadásától számított legfeljebb 8 (nyolc) naptári év.

GDPR 13. cikk (2) a) 

GDPR 14. cikk (2) a)

GDPR 13. cikk (1) e)-f) 

GDPR 14. cikk (1) e)-f)

A személyes adat közlésre vagy 

továbbításra kerül-e az adatkezelőn kívül 

bármilyen címzettnek az EGT térségén 

belül vagy kívül? (igen/nem)?

nem

Az adattovábbítással érintett személyes 

adatok kategóriája:

Az adattovábbítás az alábbi adatkezelési 

céllal összefüggésben történik:

A címzett neve, székhelye, 

kapcsolattartója, adatvédelmi státusza 

(adatfeldolgozó, önálló vagy közös 

adatkezelő): 

Amennyiben a címzettek tételes 

azonosítása nem lehetséges (pl. azok nagy 

száma, vagy folyamatos változása miatt), 

úgy a címzettek kategóriája (pl. közvetítő, 

hatóság, képző szerv, stb.):

-

Harmadik országban (EGT térségen 

kívül) működő címzettek esetén az 

Európai Bizottság megfelelőségi 

határozatának léte (száma) vagy annak 

hiánya, vagy a GDPR 46., 47. vagy 49. 

cikke szerinti megfelelő és alkalmas 

garanciák megjelölése:

Az Európai Bizottság megfelelőségi 

határozatának, illetve a GDPR 46, 47. 

vagy 49. cikk szerinti megfelelő és 

alkalmas garanciák elérhetősége: 

Hozzáféréshez való jog ld. Általános Tájékoztató
GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Helyesbítéshez való jog ld. Általános Tájékoztató
GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

A törléshez ("az elfeledtetéshez") való jog ld. Általános Tájékoztató
GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Az adatkezelés korlátozásához való jog ld. Általános Tájékoztató
GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha  az adatkezelés közérdekű  vagy az 

adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek  érvényesítéséhez 

szükséges,  ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást  is.                                                                                                                                                                      

(további információkat ld. Általános Tájékoztató)

GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Az adathordozhatósághoz való jog ld. Általános Tájékoztató
GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Az Érintetti jogok gyakorlása esetén a 

kapcsolattartó neve, elérhetősége: 
Az érintett a kérelmét (info@mcc.hu; 1518 Budapest, Pf. 155) nyújthatja be.

1.Adatkezelő

9. Érintetti jogok

8.Adattovábbítások

A személyes adatok címzettjei

6. Jogalap



Panasz benyújtása esetén a felügyeleti 

hatóság adatai: 

Magyarországon a felügyeleti hatóság :                                                                                                   

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság                                                                                             

Elérhetőségei:                                                                                                                                                 

Honlap: http://naih.hu/;                                                                                                                                  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;                   

Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410;                                                                                              

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                                                                                                                       

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti 

hatóságnál is panaszt tenni.

GDPR 13. cikk (2) d) 

GDPR 14. cikk (2) e)

Bírósági jogérvényesítés esetén az 

illetékes bíróság: 

Az Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben az 

érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy 

azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell 

megindítani.                                                                                                                                                     

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.              

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken 

található: http://birosag.hu/torvenyszekek.                                                                            

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más 

tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható. 

Történik-e az adatkezelés során 

automatizált döntéshozatal, ideértve a 

profilalkotást is? (igen/nem) nem

GDPR 13. cikk (2) f) 

GDPR 14. cikk (2) g)

11. Automatizált 

döntéshozatal és 

profilalkotás

Automatizált döntéshozatal során az 

alábbi személyes adatok érintettek: 
-

Automatizált döntéshozatal, illetve 

profilalkotás esetén az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó információk, 

hogy az Érintettre nézve milyen 

következményeket jelent az ilyen 

adatkezelés:

-
GDPR 13. cikk (2) f) 

GDPR 14. cikk (2) g)

Automatizált döntéhozatal esetén az 

Érintettek megillető jogok 

12. Az adatok forrása
A személyes adatok forrása, ideértve a 

nyilvánosan hozzáférhető forrásokat is, 

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtik:

- GDPR 14. cikk (2) f)

13. Belső szabályzat
Az adatkezelési céllal kapcsolatos 

szabályzatok és azok elérhetősége: 
internetes URL

14. Megjegyzés További megjegyzések

10. Jogorvoslati jogok

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/torvenyszekek

