
GDPR adatvédelmi megfelelőségi nyilatkozat  

Alulírott, a Szegedi Tudományegyetem (székhely: Szeged, Dugonics tér 13., nyilvántartási  

szám: FI 62198, képviseli: Prof. Dr. Rovó László a továbbiakban: társaság) az Oktatási Hivatal  
(továbbiakban: OH) felé az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 számú kiemelt uniós projekt keretén  
belül létrehozott Droit institutionnel de l'Union euronéenne (Conanard Laureline, 2018)  

című tananyag (a továbbiakban: Tananyag) vonatkozásában az alábbi joghatályos nyilatkozatot  

tesszük.  

1. Kijelentjük, hogy a Digitális Tankönyvtárhoz kapcsolódó adatkezeléseket a mindenkor  

hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen az Európai Parlament  

és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok  
kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló  
rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és  
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  

rendelkezéseire figyelemmel.  

2. Nyilatkozunk, hogy a személyes adatok az OH — mint a Tananyag technikai validálását  
és a Digitális Tankönyvtár weboldalon történő közzétételét végző adatfeldolgozó — felé  

történő továbbítása, valamint az adatoknak a Digitális Tankönyvtár weboldalon való  

közzététele jogszerű, hiszen az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített  
jogalapon (szerződés teljesítése) nyugszik. Ugyanis a szerzői mű létrehozására és  
felhasználására megkötött  szerződésben kötelezettségként került rögzítésre a Digitális  
Tankönyvtár felé történő adattovábbítás.  

3. Továbbá kijelentjük, hogy a Tananyag általánosságban az adott  szerző(k) nevén,  
valamint a publikációktól szokásosan megkövetelt szerzői hivatkozásokon (forrás-
megjelölésen) kívül személyes adatot nem tartalmaz. A szerző a művének  

létrehozatalára és felhasználására megkötött  szerződésben a szerzői névviselésről  
nyilatkozott, és nevének feltüntetéséhez hozzájárult, valamint kötelezettséget vállalt  

arra, hogy a szerzői művét úgy hozza létre, hogy más személy személyiségi jogát nem  

sérti és a szerzői mű nyilvánosságra hozatalához más személy beleegyezése nem  

szükséges, az ettől való eltérés esetén a szerző — az általa vállalt kötelezettségek alapján  

— rendelkezik harmadik személy beleegyezésével.  

Szeged, 2022. március 22.  
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