
 

   

 
 
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi felvételi eljárásával kapcsolatban a 2019/20-as tanévre 
vonatkozóan elsőéves hallgatók részére 

 
 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
telefonszám: +36 1 432 9000,  
e-mail cím: nke@uni-nke.hu;  
honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/.  
Képviseli Dr. Koltay András rektor  
 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  
Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, egyetemi adjunktus 
Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 
Telefonszáma: +36 30 3690834 
 

3. A pályázati dokumentációval kapcsolatos tájékoztatás  

 

 

 

4. A pályázati dokumentációban szereplő harmadik személy személyes adatainak felhasználásával 
kapcsolatban 

Érintettek köre Adatkezelés célja Jogalap Az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 
következménye 

Az Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok 
Karon, valamint a 
Rendészettudományi Karon 
tanuló közszolgálati 
ösztöndíjas, önköltséges vagy 
önköltség fizetésére nem 
kötelezett, alapképzésben, 
mesterképzésben, valamint 
doktori képzésben, nappali 
munkarendben tanulmányokat 
folytató, az Adatkezelővel 
hallgatói jogviszonyt létesített 
és aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgatók 

A 2019/20-as tanévben a 
kollégiumi elhelyezés biztosítása 
az érintettek részére, amely 
pályázati úton történik. A 
pályázati dokumentációval 
összefüggő adatkezelés célja a 
kollégiumi elhelyezés vizsgálata  

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) ponton 
alapul. Törvényi 
rendelkezés:  

- Nftv. 3. 
melléklet 
1. pont 

Ha az érintett a 
pályázatában nem 
adja meg a kért 
adatokat vagy nem 
nyújtja be a 
szükséges 
igazolásokat, 
szociális helyzettel 
kapcsolatos 
pontszámra nem 
jogosult, ha 
hiányosan nyújtja 
be a szükséges 
igazolásokat, csak a 
megfelelően igazolt 
adatokra kaphat 
pontszámot. A 
szükséges 
igazolások hiánya 
miatt 
visszautasításnak 
nincs helye 

mailto:nke@uni-nke.hu
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mailto:adatvedelem@uni-nke.hu


Tervezet 
 

 2. oldal, összesen: 3 

 

5. A pályázati dokumentációban szereplő harmadik személy személyes adatainak különleges 
kategóriáinak felhasználásával kapcsolatban 

 
6. A személyes adatok címzettjei  

a) Kollégium vezetője, 
b) Diákjóléti Bizottság, 
c) Kollégiumi Felvételi Bizottság, 
d) Az Adatkezelő azon munkatársai, hallgatói ismerhetik meg, akiknek feladata az adott jogosultság megítélése, 

vagy az azzal összefüggő döntés-előkészítő tevékenység ellátása.  
 

7. Az adatkezelés időtartama 

Az elbírálás dátuma: 2019.08.26. 

A leadott pályázati anyagok tárolásának időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 80 évig 
tekintettel arra, hogy az adatok kezelésének idejét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. 
melléklet I/B. pontja ekként szabályozza. 

8. Az adatok védelme 

Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek 
számára ne legyenek hozzáférhetőek, a személyes adatokkal érintett eszközök jelszavas védelemmel ellátottak.  

 
Érintettek köre 

 
Kezelt adatok köre 

 
Jogalap 

 
A személyes 

adatok forrása 

Érintett-tel egy 
háztartásban élő 
személyek 

 

név, rendfokozat, titulus, rokoni fok, foglalkozás, 
munkahely neve, lakcím, valamint a Járási Hivatal/ 
Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala által 
kiállított eredeti igazoláson szereplő adatok, 
nyugdíjszelvény másolatán található adatok, 
bankszámlaszám 

 

 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés 
a) ponton 
alapul  

 

 
 
 
 
 

A pályázati 
dokumentáció 
 
 

Érintett testvére 
 

diákigazolványon szereplő adatok, hallgatói jogviszony 
igazoláson szereplő adatok, az egy háztartásban élő 
testvér munkanélküliségének igazolása, nagycsaládos 
érintett esetén eltartott testvérek születési anyakönyvi 
kivonata 

Érintett házastársa 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított és 
munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő adatok 
 

Érintett 
gyermeke(i)  

a születési anyakönyvi kivonatán szereplő adatok 
 

Igazolást, 
határozatot, 
végzést kiállító 
természetes 
személyek 

név, email cím, telefonszám, munkahely neve és címe, 
munkavégzés pontos helyszíne (iroda), rendfokozat, 
titulus 

GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés 
c) pont 

A pályázati 
dokumentáció 

Érintettek  Kezelt adatok köre Jogalap A személyes adatok 
különleges 

kategóriáinak 
forrása 

Érintett-tel egy 
háztartásban élő 
fogyatékos személy 
 
 

azon adatok, amelyek az illetékes szakértői 
bizottság, vagy a rehabilitációs 
szakigazgatási szerv által kiadott 
határozatban, szakvéleményben, 
igazolásban szerepelnek. 

 
 

Az érintett 
hozzájárulása a 
GDPR 9. cikk (2) 
bek. a) pont 

 
 
A pályázati 
dokumentáció 

Érintett-tel egy 
háztartásban élő 
tartósan beteg 
családtag  

szakellátást nyújtó intézmény által kiállított 
szakorvosi igazolás, BNO kód, ápolási díj 
összegét igazoló szelvény, házi orvosi 
igazolás  



Tervezet 
 

 3. oldal, összesen: 3 

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzattal. Az 
Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik. 

9. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

10. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás 

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik. 

11. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, melyet az 1. és 2. pontban 
meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet. 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó  

a) személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést 
kapjon) (GDPR 15. cikk), 

b) személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

c) személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt 
adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk). Amennyiben a törlési kérelem az 
érvényesen elbírált pályázat után érkezik az Adatkezelőhöz az érintett kollégiumi elhelyezésre vonatkozó 
igény visszavontnak tekintendő. Ha a törlési kérelem az érintett kollégiumi beköltözése után érkezik, és az 
Adatkezelő arra a döntésre jut, hogy a kérelem teljesíthető, az érintett kollégiumi elhelyezésre irányuló 
jogosultsága megszűnik.  

d) személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza 
az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk), 

e) személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk), 

f) tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő 
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. 
cikk). 

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az 
adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást 
ad (ez a határidő a kérelem bonyolultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá 
jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, 
elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat. 


