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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az "OPTAIN - Optimális megoldások kidolgozása a tápanyagok 
megőrzésére és vízvisszatartásra mezőgazdasági kisvízgyűjtőkön, 

Európa különböző talaj-klimatológiai régióiban "  
című kutatással kapcsolatos kapcsolattartás és a kutatás keretében 

szervezett eseményekkel együtt járó adatkezelésről 
 
 

1. Az adatkezelő adatai és az adatkezelés jogi háttere 
 
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet 
 (1022 Budapest, Herman Ottó út 15., "Adatkezelő") 
 A Kutatás vezetője és elérhetősége:  

Dr. Tóth Brigitta, toth.brigitta@atk.hu 
 Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  

dr. György András, andras.gyorgy@sbgk.hu 
 
Az Adatkezelő a " OPTAIN - Optimális megoldások kidolgozása a tápanyagok megőrzésére és 
vízvisszatartásra mezőgazdasági kisvízgyűjtőkön, Európa különböző talaj-klimatológiai régióiban " című 
kutatással ("Kutatás") együtt járó adatkezelés körülményeit az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ("GDPR") rendelkezéseivel összhangban határozta meg.  
 

2. Az adatkezelés célja 
 
Adatkezelés átalános bemutatása: 
Az OPTAIN egy, az EU által támogatott kutatási és fejlesztési projekt, melynek célja, hogy a természetes, 
kisléptékű vízvisszatartó intézkedések (angolul NSWRM - Natural/Small Water Retention Measures) 
számos előnyének jobb megértését segítse, társadalmi és tudományos szinten egyaránt. Az NSWRM olyan 
többfunkciós intézkedések összessége, mely természetes eszközöket használ a víz és a tápanyagok 
vízgyűjtő szintű kezelésére. Olyan műszaki megoldásokat és intézkedéseket tartalmaz, melyek pozitívan 
befolyásolják a mezőgazdasági termelés vízfelhasználásának hatékonyságát. Az intézkedések megfelelő 
kombinációjának meghatározása és elhelyezése azonban összetett feladat, amihez figyelembe kell venni 
az adott vízgyűjtő környezeti jellegzetességeit, földhasználati és vízgazdálkodási jellemzőit. 
 
A projekt célja: Az OPTAIN törekvése olyan hatékony intézkedések meghatározása, melyek segítik az 
alkalmazkodást a szélsőséges időjárási jelenségekhez (árvizek, aszályok), és csökkentik a mezőgazdasági 
vízfelhasználás, valamint az egyéb környezeti vízigények között fennálló konfliktust. 
 
Az NSWRM széles körben való elterjedéséhez elengedhetetlen, hogy megismerjük a helyi szereplők víz és 
tápanyagmegtartással, valamint újrafelhasználással kapcsolatos szükségleteit és észrevételeit. Ezért az 
OPTAIN olyan helyi részvevőket keres, akik a kutatás eredményeit a későbbiekben hasznosítani tudják. A 
konzorcium tagjainak szakértelme, valamint a nem tudományos helyi partnerek operatív ismeretei 
együttesen garantálják, hogy a projekt a vizsgált mintaterületen jelenlévő nehézségekre és szükségletekre 
fókuszáljon, ezáltal biztosítva az OPTAIN-kutatás eredményeinek jelentőségét és társadalmi 
elfogadottságát. 
 

2.1. Rendezvényekre való jelentkezés és rendezvények lebonyolítása 
 

A Kutatás során az Adatkezelő (személyes és online) rendezvényeket szervez, amelyre az érintettek 
(Kutatással kapcsolatosan érdeklődők) jelentkezhetnek. Az Adatkezelő a www.optain.hu honlapján biztosít 
regisztrációs felületet, ahol az érintettek megadhatják a személyes adataikat amennyiben szeretnének 
részt venni a rendezvényen  
 
A rendezvények során az érintett külön hozzájárulással részt vehet a Kutatásban, amely során kérdőívek 
kitöltésére kerül sor, valamint évente néhány megbeszélést (műhelymunka, kérdőív) tervez az Adatkezelő, 
ahol a helyi szakértők és érdekelt felek visszajelzései rögzítésre kerülnek, amely során a személyes adatok 

http://www.optain.hu/
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kezelése elkerülhetetlen. A Kutatásban való részvétellel és annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési 
tájékoztató elérhető a https://owncloud.atk.hu/index.php/s/87h86ektfNuI3UF oldalon. 
 
 

2.2 Kapcsolattartás 
 
Amennyiben az érintett nem csak egy adott rendezvényre kíván jelentkezni, hanem szeretne külön 
értesítést kapni jövőbeli rendezvényekről, kutatással kapcsolatos kérdőívekről vagy felmérésekről, 
kutatással kapcsolatos eredményekről akkor külön hozzájárulással kérheti, hogy az adatkezelő 
tájékoztatást küldjön a részére vagy megkeresse a kérdőívekkel / felmérésekkel. 
 

3. Kezelt személyes adatok köre 
 

3.1 Rendezvényekre való jelentkezés és rendezvények lebonyolítása 
 
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:  
 az érintett neve és elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím). 

 
3.2 Kapcsolattartás 

 
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:  
 az érintett neve és elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím). 

 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

4.1 Rendezvényekre való jelentkezés és rendezvények lebonyolítása 
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  
 

4.2 Kapcsolattartás 
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  
 
A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása esetén az érintettet 
semmilyen hátrányos következmény nem érheti. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájáruló 
nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.  
 

5. Az adatkezelés időtartama 
 

5.1 Rendezvényekre való jelentkezés és rendezvények lebonyolítása 
 
A regisztrációs ívet az Adatkezelő egy hónapig őrzi meg, azt követően megsemmisíti. 
 

5.2 Kapcsolattartás 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Kutatás lezárástól számított 1 évig tárolja, kivéve ha az érintett a 
hozzájárulását korábban visszavonta. A Kutatás lezárására várhatóan 2025 augusztusban kerül sor.   
 

6. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az érintett személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akik feladatköre 
a rendezvények szervezése vagy a kapcsolattartás. A kérdőíven csak a kódszám szerepel: az Adatkezelő a 
kutatási kódszámot és a személyes adatokat kódlapokat a kutatási adatoktól elkülönítve, jelszóval ellátott 
excel táblázatban kezeli, amelyhez kizárólag az Adatkezelő két munkatársának van hozzáférése. Az 
Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában a tulajdonában álló szervereken, Magyarország 
területén tárolja. 
 
 
 
 
 
 

https://owncloud.atk.hu/index.php/s/87h86ektfNuI3UF
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7. Érintetti jogok 
 

7.1. Hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen 
adatkezelés célokból és mennyi ideig kezel, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel 
összefüggésben, valamint felvilágosítást nyújt a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az 
érintett kérésére az Adatkezelő másolatban rendelkezésre bocsátja az érintettről kezelt személyes 
adatokat.  
 

7.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Az Adatkezelő érintett kérésére helyesbíti az általa megjelölt személyes adatot, amennyiben az érintett 
igazolja azt, hogy mely személyes adata, milyen okból nem pontos, és mi a helyes személyes adata. 
 

7.3. Törléshez való jog 
 
Az Adatkezelő érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha 
 az érintett kéri,  
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 
 a törlési kérelmében foglaltak alapján az Adatkezelő arra a következtetésre jut, hogy jogellenesen 

kezeli a személyes adatokat,  
 az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 
 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az Adatkezelő érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha  
 érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 ha az adatkezelés jogellenes, azonban érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 

felhasználásának korlátozását kéri; 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de érintett kéri az adatok zárolását jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

7.5. Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve 
arra is, hogy az Adatkezelőtől azt kérje, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelő számára továbbítsa.   
 

8. Jogorvoslati lehetőségek 
 
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Adatkezelő eljárása nem felel meg a 
GDPR követelményeinek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását 
kezdeményezheti (hivatalos honlap címe: www.naih.hu email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)), illetve 
bíróságához fordulhat. 
 


