Hatály: 2017. I. 28 –

SZABÁLYZAT
A SZEMÉLYES ÉS KÖZÉRDEKŰ ADATOK VÉDELMÉRŐL,
BIZTONSÁGÁRÓL
(Egységes szerkezetben
a 16/2013. (I. 30.) szenátusi határozat,
a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat,
a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat, valamint
az 1/2017. (I. 25.) szenátusi határozat
módosító rendelkezéseivel)

2012.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Ideiglenes Szenátusa (a
továbbiakban: ISZ) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
34. § (4) bekezdése, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján a személyes és közérdekű
adatokkal kapcsolatos adatvédelem és adatbiztonság rendjét - az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatának mellékleteként - a következők szerint állapítja meg:
A szabályzat hatálya
1. §
(1) A szabályzat szervi hatálya kiterjed az Egyetem minden olyan szervezeti egységére, amely
tevékenysége során személyes, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot kezel.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem minden olyan foglalkoztatottjára és
hallgatójára, akik feladatuk végrehajtása során személyes adat birtokába kerülnek. Kiterjed
továbbá az Egyetem feladatainak végrehajtásában polgári jogi jogviszonyban közreműködő
azon személyekre, akik tevékenységük során adatot kezelnek.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya a személyes, a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatokkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, beleértve az adattovábbítást is.
A szabályzat célja
2. §
A szabályzat célja, hogy az Egyetemen a személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok kezelése, védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történjen.
Értelmező rendelkezés
3. §
A szabályzatban szereplő fogalmakat az Info tv. 3. §-ában meghatározott tartalommal kell
értelmezni és alkalmazni azzal, hogy adattovábbítás alatt az adat Egyetemen kívüli személy
részére való hozzáférésének biztosítását kell érteni.
Az Egyetemen kezelt személyes adatok
4. §
(1)1 Az Egyetem a foglalkoztatottak személyes adatainak kezelését a jogviszonynak
megfelelő jogállási törvények, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a végrehajtásukra
kiadott rendeletek által meghatározott körben végzi.
(2)2 Az Egyetem a hallgatók személyes adatait a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a
végrehajtására kiadott rendeletek alapján kezeli. Ezen túlmenően nyilvántartja a közszolgálati
ösztöndíjas és honvéd tisztjelölt hallgatók ösztöndíjszerződéseivel kapcsolatos adatokat is.
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(3) Az Egyetem jogszabályban meghatározott körben kezeli a vele polgári jogi jogviszonyban
lévő természetes személyek adatait.
Adatkezelő szervezeti egységek
5. §
(1) Elsődleges adatkezelő és adatszolgáltató szerv a Humán-erőforrás Iroda, a Gazdasági
Hivatal, a Központi Tanulmányi Iroda, a kari tanulmányi osztályok, valamint az Informatikai
Igazgatóság.3
(2) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladata végrehajtása
során más szervezeti egység is kezelhet és dolgozhat fel adatot. Az elsődleges adatkezelőkön
kívüli szerv kizárólag a rektor felhatalmazása alapján kezelhet különleges adatot.
Adatfelvétel, adatrögzítés
6. §
(1) Az adatfelvétel és adatrögzítés törvény alapján vagy önkéntes hozzájárulás alapján
történhet.
(2) Amennyiben olyan adatot kell felvenni, rögzíteni, melyet közokirat tartalmaz, az okiratot
vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát be kell mutatni.
(3) Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelésnél az érintettet előzetesen tájékoztatni
kell a célról, és be kell szerezni félreérthetetlen beleegyezését.
Egyetemen belüli adatátadás
7. §
Az adatkezelő szervezeti egység másik szervezeti egységnek adatot, annak feladata
végrehajtásához adhat át. Amennyiben a két szervezeti egység között az adat átadása
tárgyában véleményeltérés van, úgy közös felettesük (elöljárójuk) dönt.
Adattovábbítás harmadik személy részére
8. §
(1) A fenntartó minisztériumok részére adatot az elsődleges adatkezelő szervek továbbítanak.
(2) A Felsőoktatási Információs Rendszer részére adatot a Központi Tanulmányi Iroda
szolgáltat.4
(3) Közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség adatszolgáltatási tárgyú megkeresését
a Jogtanácsosi Iroda útján, a főtitkárhoz kell felterjeszteni. 5 A főtitkár jelöli ki az
adatszolgáltatót.
(4) Amennyiben bármely adatkezelő szerv vagy személy olyan adatra vonatkozó megkeresést
kap, melynek jogszerűségét nem tudja megítélni, köteles azt a Jogtanácsosi Iroda útján a
főtitkárnak jelenteni. 6
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(5) Külső adattovábbításra jogosult és kötelezett személyeket a főtitkár jelöli ki.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége
9. §
(1) A személyes adatot az Egyetem kizárólag meghatározott célból, különösen feladatainak
végrehajtása, kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezelheti. Az adatkezelés megkezdése
előtt az érintettel közölni kell, hogy az hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az Egyetem által kezelt személyes adatokról az érintett tájékoztatást kérhet, továbbá
kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A kérés megtagadása esetén írásban
közölni kell az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése
alapján került sor, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről fel kell világosítani.
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
10. §
(1) Az Egyetem szervezetére, tevékenységére vonatkozó – a személyes adat fogalmi körébe
nem tartozó – adat közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatok és a közérdekből
nyilvános adatok megismerhetőségét – a minősített adatok kivételével – biztosítani kell.
(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó igényt, amennyiben
olyan szervezeti egységhez érkezik, amely az igény teljesítésére nem rendelkezik hatáskörrel,
a szervezeti egység haladéktalanul továbbítja az érintett szervezeti egységnek. Az érintett
szervezeti egység az igény teljesítése előtt a választervezetet véleményezésre megküldi a
Jogtanácsosi Irodának. 7
(3) Az Info tv. szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat az Egyetem közzéteszi
honlapján, valamint folyamatosan frissíti. A közzététel módját a főtitkár szabályozza és
kijelöli a végrehajtó személyeket.
Az adatkezelés időtartama
11. §
Az Egyetem a foglalkoztatottak és a hallgatók személyes adatait a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli.
Záró rendelkezések
12. §
E szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. 03. 26-i ülésén
hozott 25/2012. (III. 26.) számú határozatával elfogadta. A szabályzat az Egyetem Fenntartói
Testületének jóváhagyását követő napon lép hatályba.

7

A mondatot módosította a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat.

