
 
A live streaming vagy élő internetes közvetítés a streaming egyik típusa, és multimédia 
tartalmak élő közvetítését jelenti az interneten keresztül. 
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR ONLINE ÉS 
VIRTUÁLIS ALAPÚ (DIGITÁLIS) RENDEZVÉNYEIT, KONFERENCIÁIT, 
ESEMÉNYEIT TÁMOGATÓ MEGOLDÁSAIRA VONATKOZÓAN 

A streaming útján elérhető, konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó 
előadásokon, eseményeken való részvételre az arra igazoltan regisztrált hallgatók, 
oktatók, meghívottak (résztvevők) jogosultak az egyetemi képzés céljaival 
összhangban. A streaming útján elérhető konferenciák, rendezvények, események, 
előadások anyagai, oktatási, kutatási célokat szolgálnak és arra igazoltan regisztrált 
résztvevőkkel történő kapcsolattartást megkönnyítő adatokat tartalmaznak. 

Ezek tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara felügyeli. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara fenntartja a multimédia 
rendszerében található információk változtatási jogát minden előzetes bejelentés 

nélkül. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar felhívja a figyelmet, 
hogy a streaming rendszerében elérhető információkat ő birtokolja, a streamelt 
tartalmat és annak kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik, rendezik. 
Tilos a streamelt eseményből, konferenciából, rendezvényből, elődaásból származó 
információk üzleti célú felhasználása, ill. egyéb kereskedelmi hasznosítása vagy 
bármilyen formában történő megváltoztatása és bármilyen formában történő 
ismételt megjelentetése. A streaming segítségével közzétett anyagokkal kapcsolatos 
minden további jogát az Eötvös Loránd Tudományegyetem fenntartja és szükség 
esetén akár bírósági úton is érvényesíti. 

Jelen tájékoztatás útján közérthetően szeretnénk megosztani adatvédelmi és 
adatkezelési előírásainkat is annak érdekében, hogy mindenki számára átlátható és 
egyértelmű legyen, hol, hogyan és milyen mértékben kerülünk kapcsolatba 
személyes adatokkal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy távoktatás, virtuális és online 
rendezvényeink, konferenciáink keretében tartott események bármelyikén 
előfordulhat, hogy arról kép, és hangfelvétel készül, mely felvételek élő egyenes 
adásban kerülnek nyilvánosságra hozatalra egyetemi közösségi felületeken. 
Továbbá statisztikai és monitoring célból logolhatjuk a bejelentkezéseket annak 
érdekében, hogy tudjuk, hányan, kik nézték meg és milyen formában az előadást. 
Ezen adatkezelés során állandó adatfeldolgozót az egyetem nem von be. 

Azzal, hogy a résztvevő regisztrál vagy az adott digitális térbe, felületre belép, azzal 
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeken a felvételeken 
esetlegesen rögzítésre, majd nyilvánosságra hozatalra kerüljön hangja, képmása.  

Az adatkezelés rendjéről bővebb információ az egyetem adatvédelmi szabályzatában 
olvasható: https://www.elte.hu/dstore/document/677/ELTE_SZMSZ_6mell_adatve
d.pdf. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

 Az ELTE adatvédelmi tisztviselője: dr. Csibra Klára Adat- és Stratégiai 
Információkezelési Iroda 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Tel.: (36-1) 411-
6500/2855 E-mail: strategia @rk.elte.hu 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Honlap: www.naih.hu Tel.: +36-1-391-1400 
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