
Adatkezelői nyilatkozat 
 

 
Alulírott ……………………………………………. nyilatkozom, hogy az ELI-ALPS területén 
2019. január 19. napján megrendezésre kerülő, a Fizika Napja rendezvényen 
történő csoportos látogatás alkalmával én, mint  a látogatás szervezője és ilyen 
minőségemben mint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikke szerinti 
adatkezelő jelen nyilatkozat mellékletét képező, a látogatócsoport tagjainak 
személyes adatait tartalmazó dokumentum tartalmát az ELI-HU Nonprofit Kft.-vel 
mint a GDPR 4. cikk szerinti címzettel a látogatóközpontba történő belépés céljából 
közlöm. 
 
Kijelentem, hogy a látogatócsoport tagjainak személyes adatait azért kérem el a 
tagoktól, azért tárolom és közlöm az ELI-HU Nonprofit Kft.-vel, hogy a 
látogatóközpontba történő belépéshez szükséges előzetes regisztráció megfelelő 
időben megtörténjen és ezáltal csoportommal a Kutatók Éjszakáján részt tudjunk 
venni, tekintettel arra, hogy a látogatóközpontba történő belépés előzetes 
regisztrációhoz kötött. 
 
Kijelentem, hogy a látogatócsoport személyes adataiért adatkezelőként teljes 
felelősséget vállalok, azokat kizárólag célhoz kötötten, a fent nevezett 
rendezvényen történő részvétel céljából és kizárólag a rendezvény végéig kezelem 
és a rendezvény végeztével a személyes adatokat tartalmazó dokumentumot 
visszaállíthatatlanul megsemmisítem. 
 
Kijelentem, hogy mint a látogatás szervezője és mint ilyen minőségemben 
adatkezelő a látogatócsoport tagjaitól mint érintettektől a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezeléshez szükséges, megfelelő, a 
látogatóközpontban történő adatkezelés körülményeire is kiterjedő  előzetes 
tájékoztatásomon alapuló hozzájárulást beszereztem és egy személyben én 
tartozom felelősséggel aziránt, hogy a tagokra vonatkozó személyes adatokkal 
kapcsolatban adatvédelmi incidens ne következzen be. 
 
Kijelentem, hogy a látogatócsoport tagjait az adatkezelés céljáról és eszközeiről 
valamint a határidejéről is előzetesen tájékoztattam és a GDPR szerinti érintetti 
jogokról teljeskörűen és kivétel nélkül kioktattam. 
 
Kijelentem, hogy a látogatócsoport tagjainak személyes adatai kezelése 
(különösen azok tárolása, megsemmisítése) során esetlegesen bekövetkezett 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan az ELI-HU Nonprofit Kft.-t mint címzettet 
semmilyen felelősség nem terheli, ugyanis én mint a látogatás szervezője és mint 
ilyen minőségemben adatkezelő a fentiekben részletezett adatkezelés 
jogszerűségének biztosítása iránt egy személyben én tartozom felelősséggel. 
 
 
Kelt.: ………………………………………………. 
 
 

 
……………………………………………………………. 

Adatkezelő 
(látogatás szervezője) 


