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A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának („Adatkezelési Tájékoztató”) célja részleteiben bemutatni, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont és a SZTAKI az ELKH Cloud („Platform”) 
weboldalának (https://science-cloud.hu/) használata során hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Az Adatkezelési Tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel az Ön személyes 
adatait, és magyarázatot nyújt arra, hogyan gyűjtjük, kezeljük és kikkel osztjuk meg. 

KÖZÖS ADATKEZELŐK A Wigner Fizikai Kutatóközpont (Székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, kapcsolat: info@science-cloud.hu – „Wigner”) és az 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17, kapcsolat: info@science-cloud.hu - „SZTAKI”; Wigner és SZTAKI 
együttesen „mi”) az Ön adatainak a közös kezelője az ELKH Cloud weboldalának (https://science-cloud.hu/) használatával összefüggésben. 

KÖZÖS ADATKEZELŐI 
MEGÁLLAPODÁSUNK LÉNYEGE 

Wigner és SZTAKI az ELKH Cloud nyújtásával összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában közös adatkezelői megállapodást hoztak létre. A megállapodás lényege 
szerint mind Wigner, mind SZTAKI önállóan felelősek az adatvédelmi megfelelésükért, azonban az érintetti kérelmeket, adatvédelmi incidensbejelentéseket az 
info@science-cloud.hu e-mail címen keresztül kezelik. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI Az Ön személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 
1. Felhasználói azonosítás és fiók kezelése: A Platformhoz történő hozzáféréshez és a Platform erőforrásainak kezeléséhez azonosítás szükséges. Az eduID a 

KIFÜ / NIIF Program szolgáltatása. 
2. Projektek, biztonsági beállítások kezelése és menedzselése: Ön az ELKH Cloud weboldal szolgáltatásai szerint férhet hozzá a Platformhoz, ahol Ön saját 

projekteket kezdeményezhet vagy a meghívott projektekben vehet részt, kezelhet, ennek keretében az Ön számára biztosított kvóta mértékéig informatikai 
szolgáltatásokat használhat (pl. virtuális gépeket hozhat létre, indíthat el, állíthat le, snapshotot készíthet, konfigurálhat és ezen virtuális gépeken belül 
adatokat tárolhat, kezelhet, külső IP címet állíthat be, tűzfalszabályokat kezelhet, felhasználói nevet és jelszót állíthat be.  

3. Felhasználók meghívása és kezelése: Ön további felhasználókat adhat hozzá vagy tilthat le az Ön folyamatban lévő projektjéhez, és az adatkezelés ezen 
felhasználó rögzítéséhez szükséges. 

4. Projektek bemutatása: az ELKH Cloud weboldal nyilvánosan közzéteszi a Platform igénybevételével vitt projekteket, feltüntetve a projektek leírását és a 
projektvezetők neveit. 

5. Publikációk és köszönetnyilvánítás megjelenítése: ha Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi a Platform szolgáltatásait és erőforrásait, és ennek alapján 
tudományos cikket ír és jelentet meg, amely cikket és annak hivatkozási paramétereit megosztja velünk, akkor mi azt közzétesszük az ELKH Cloud weboldalán. 

6. Felhasználói igények felmérése: külön Google űrlapon felmérjük a felhasználói igényeit, hogy a Platformot, illetve az ELKH Cloud weboldalát milyen irányban 
fejlesszük tovább. 

7. Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseit és megkereséseit. 
8. Fórum: az ELKH Cloud weboldalon elérhető nyilvános fórum használatával Önnel kapcsolatos személyes adatokat a Platform felhasználási feltételei, mint 

szerződésben foglaltak végrehajtásához és teljesítéséhez szükséges. 
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT 
KEZELÜNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN? 

A fenti ismertetett célokból a személyes adatok alábbi típusait kezeljük: 
 
A. Felhasználói azonosító adatok: így az Ön eduID-ja, Akadémiai Adattáras azonosítója, az ELKH Cloud weboldal felhasználó azonosítója és az Ön jelszava, a 

projektekhez hozzáadandó felhasználók neve, e-mail címe és intézményének neve. 
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B. Projekt regisztrációs adatok: így a projekt neve, leírása, az erőforrásokhoz hozzáférő kutatók száma, a futtatni kívánt szoftverek listája, a szükséges virtuális 
gépek száma, a szolgáltatás igénybevételének a helye, a teljes projektre igényelt erőforrások összessége, a projektzárás tervezett időpontja, a projektvezető 
adatai (neve, intézményének neve), illetve egyéb megjegyzések. 

C. Projekt adatok: az Önhöz allokált kvóta, igénybe vett szolgáltatások és szoftverek, alkalmazott biztonsági és egyéb konfigurációs beállítások. 
D. Projekt bemutató adatok: így a projekt összefoglalója és a projektvezető neve. 
E. Publikációs adatok: így az Ön cikkének hivatkozási paraméterei és az Ön neve, tudományos fokozata, címei. 
F. Felmérési adatok: az egyes kérdőíveinkben szereplő kérdésekre adott válaszai. 
G. Kommunikációs és fórum adatok: így az Ön kérdései, megkeresései, hozzászólásai vagy az Önnel folytatott kommunikáció. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Személyes adatai kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 
• Az Ön személyes adati kezelése az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges a 679/2016 EU rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

(“Szerződés”). 
• Ön hozzájárulást adott részünkre a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint (“Hozzájárulás”). 
• Személyes adatai kezelése jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (“Jogos Érdek”). 

 
Jogos érdekünk, hogy válaszoljunk a felhasználók kérdéseire, megkereséseire és panaszaira, mivel a jogos érdekünk a felhasználói igények kielégítése, 
kérdések megválaszolása. Amennyiben a felhasználó közvetlenül keres meg minket a kérdéseivel vagy panaszaival, észszerűen számíthat arra, hogy az ezekre 
adandó visszajelzés során adatai kezelésére sor kerül. 
 
Ha Ön megküldi számunkra a Platformunk felhasználásával készített tudományos kutatásának, cikkének hivatkozási paramétereit, úgy az általunk biztosított 
szolgáltatás ismertségének növelése céljából a jogos érdekünk, hogy az Ön publikációjának a hivatkozását, a köszönetnyilvánításával és az Ön nevével együtt 
az ELKH Cloud weboldalon közzé tegyük. Platformunk népszerűsítése céljából szintén a jogos érdekünk, hogy az Ön által vezetett folyamatban lévő vagy 
befejezett projekt összefoglalóját és a projektvezető nevét az ELKH Cloud weboldalon közzé tegyük. 

 
További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti e-mail címen. 

 
Az alábbi célokból és jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait: 
 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok kategóriái Jogalap 

Felhasználói azonosítás és fiók kezelése • Felhasználói azonosító adatok Szerződés 

Projektek, biztonsági beállítások kezelése és 
menedzselése 

• Felhasználói azonosító adatok 
• Projekt regisztrációs adatok 
• Projekt adatok 

Szerződés 



Felhasználók meghívása és kezelése • Felhasználói azonosító adatok 
• Projekt adatok 

Hozzájárulás 

Projektek bemutatása • Projekt bemutató adatok Jogos érdek 

Publikációk és köszönetnyilvánítás 
megjelenítése • Publikációs adatok Jogos érdek 

Felhasználói igények felmérése • Felmérési adatok Hozzájárulás 

Kapcsolattartás, kommunikáció • Kommunikációs és fórum adatok Jogos érdek 

Fórum • Kommunikációs és fórum adatok Szerződés 

  
MEDDIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES 

ADATAIT? 
A személyes adatokat a csupán addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan 
csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. Személyes adatai törlésre kerülnek, ha már nem szükségesek 
számunkra. Az egyes projektek virtuális gépeit a projekt lezárásával töröljük. 



 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük adatait, de marketing céljából folytatott kommunikáció esetén nem tovább, 
mint két év. Bármely panasszal vagy jogi igénnyel kapcsolatos személyes adatot a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg (azaz 5 évig). 
 
A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak. Ha 
Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn, a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. 

KIK FÉRNEK HOZZÁ SZEMÉLYES 
ADATAIHOZ 

Munkatársaink a „szükséges ismeret” elve alapján férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Mi a Platformot egy zárt tudományos kör számára tudományos célú 
szolgáltatásként biztosítjuk és mi csak kizárólag az informatikai infrastruktúrát és környezetet biztosítjuk a virtuális gépek menedzseléséhez, és a virtuális gépeken 
belüli adatkezelésekért nem vagyunk felelősek. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá személyes adataihoz, továbbá bírósági, 
hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását.  
 
Személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk: 
 
• Egyes harmadik személyek részére: adatait továbbíthatjuk külső tanácsadók (így ügyvédek) részére jogi követelésekre történő válaszadás céljából. Az Ön 

kérdőívünkre adott válaszait a Google szolgáltatásain keresztül gyűjtjük, aki az Ön adatait az EU/EGT-n kívülre továbbíthatja. A Google adatvédelmi 
nyilatkozatát az alábbi linken találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 

• Szolgáltatók: belső eljárásunk támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT szolgáltatásokat és rendszereket használunk. 
 

• Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak szerint, 
vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága érdekében. 
 

A személyes adatok olyan felek számára is továbbíthatóak, melyek nem az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül találhatóak. Ilyen esetekben megfelelő 
intézkedésekkel (így adattovábbítási általános szerződési feltételek alkalmazásával) biztosítjuk, hogy a személyes adatok az EU adatvédelmi szabályainak (pl.: mint 
az EU általános adatvédelmi rendelete a GDPR) megfelelő védelmet élvezzenek. 
 
A GDPR 46. cikk (5) bekezdésében hivatkozott Általános Szerződési Feltételeken alapuló, megfelelő adattovábbítási szerződések megkötése, vagy más megfelelő 
intézkedések útján biztosítottuk, hogy az EGT-n kívül található címzettek biztosítani fogják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, és hogy megfelelő 
technikai és szervezeti biztonsági intézkedések kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy védelmezzék a személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítéssel, véletlen adatvesztéssel vagy változtatással, jogosulatlan közzététellel vagy hozzáféréssel, és minden más jogellenes adatkezelési formával 
szemben. 
 
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti e-mail címen, ha a vonatkozó adattovábbítási garanciák másolatát szeretné megkapni. 

AZ ÖN JOGAI Önt az alábbi jogok illetik meg: 
(i)  Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és 

ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon.  
Az Ön azonosítása céljából további információkat kérhetünk Öntől, illetve további másolatok esetén ésszerű díjat számolhatunk fel. 

(ii) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatai törlését kérni. 
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az Ön kérelme alapján korlátozzunk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az adatokat 

kizárólag jogszabály által meghatározott célokból kezelhetünk. 
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(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Önről rendelkezésünkre álló személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
(vi) Tiltakozáshoz való jog:  
 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, mely 
esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, az Ön 

személyes adatait a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább.  
 
Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu; 
telefonszám: +36-1-391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 1 391 1410). 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ A SZTAKI adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: andras.gyorgy@sbgk.hu 
 
A Wigner adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: molnar.gabor@ltender.hu  
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