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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Parkolási Pályázatához kapcsolódó, 

pályázati eljárásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek 

személyes adatainak a kezeléséről 

 

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. Deli Gergely rektor  

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  

Dr. Debreceniné Deák Veronika 

Közvetlen elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék 

3. Tájékoztató a hallgatói parkolási pályázattal kapcsolatosan az érintettek ré-

szére, abban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes 

adatokat  

                                                           
1 GDPR: General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi ren-
delet). 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmaradá-

sának következ-

ménye 

Az aktív hallgatói 

jogviszonnyal 

rendelkező hall-

gatók; 

nappali és leve-

lező munkarendű 

hallgatók; 

alap-, mester- és 

osztatlan képzés-

ben részt vevő 

hallgatók; 

az ÁNTK, RTK, 

HHK (nemzetközi 

Űrlap („Parko-

lási Kérelem”): 

Hallgató neve; 

hallgatói azono-

sítója (Neptun-

kód); a szak 

neve; a képzés 

munkarendje; 

egyetemi kár-

tyaszám; kollé-

giumi férőhely 

meglétének a 

ténye (van vagy 

Hallgatói par-

kolási pályá-

zatra történő 

jelentkezés 

vizsgálata, el-

bírálása, vala-

mint parkoló-

hely biztosí-

tása. 

GDPR1 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pont 

alapján az 

adatkezelés 

az érintett 

hozzájárulá-

sán alapul. 

Az adatszolgálta-

tás a pályázat el-

bírálásához szük-

séges. A pályázat 

nem bírálható el a 

szükséges adatok, 

dokumentumok 

hiányában. 
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4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az Érintett által megadott adatokat az Egyetem azon foglalkoztatottjai, egyetemi döntés-

hozatalban részt vevő hallgatói (bizottsági tagok, hallgatói érdekképviselet tagjai) ismer-

hetik meg, akiknek feladata a kérelemmel kapcsolatos egyetemi döntés előkészítése és 

meghozatala: 

a) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (címe: 1089 Budapest, Orczy út 1., e-mail 

címe: ehok@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://ehok.uni-nke.hu/); 

b) a Campus Igazgatóság (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., e-mail címe: cam-

pus.igazgatosag@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://ludovika-campus.uni-nke.hu/); 

c) az Informatikai Igazgatóság (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., e-mail címe: 

ini@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://www.uni-nke.hu/); 

biztonság- és vé-

delempolitika 

alap- és mester-

szakos), VTK 

(vízdiplomácia 

mesterszakos) 

hallgatói; 

akik még nem 

rendelkeznek 

kollégiumi férő-

hellyel. 

nincs), hallgatói 

jogviszony 

meglétének a 

ténye, gép-

jármű rend-

száma. 

Mellékelt doku-

mentumok 

adattartalma: a 

hallgató lakhe-

lye és a Campus 

közötti legrövi-

debb távolság 

és a legrövidebb 

utazási időtar-

tam; lakcímet 

igazoló hatósági 

igazolvány sze-

mélyes adattar-

talma. 

Mozgáskorláto-

zott parkolóhely 

pályázása ese-

tén az erre jo-

gosító, parko-

lási igazolvány 

személyes adat-

tartalma. 

A mozgáskor-

látozottaknak 

fenttartott 

parkolóhelyre 

való jogosult-

ság vizsgálata, 

megállapítása. 

GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pont 

alapján az 

adatkezelés 

az érintett 

hozzájárulá-

sán alapul. 

Egészség-

ügyi adatok 

vonatkozá-

sában a 

GDPR 9. 

cikk (2) be-

kezdés a) 

pontja alap-

ján az érin-

tett hozzá-

járulása. 

Adatszolgáltatás 

hiányában a moz-

gáskorlátozott 

parkolóhely nem 

biztosítható. 
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d) az Oktatási és Tanulmányi Iroda (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; e-mail 

címe: tanulmanyi@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhető-

sége: https://www.uni-nke.hu); 

 

A kérelem tekintetében döntési hatáskörrel rendelkező személyek és testületek. 

5. Az adatkezelés időtartama 

 

a) Sikertelen pályázó: a pályázat elbírálását követően haladéktalanul törlésre kerül a 

benyújtott pályázati anyag.  

b) Sikeres pályázó: a nyertes pályázóknak kiosztott parkolóhely jogosultságának a 

megszűnésétől számított 30 napig kerülnek kezelésre a tárgyi személyes adatok. 

(pl. hallgatói szerződés lejárta, jogosulatlan használat miatti megszűntetés, stb.) 

 

6. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása 

A Hallgatói Parkolási Program keretében az Egyetem lehetőséget biztosít a hallgatóknak 

parkolóhely igénylésére. Ennek célja a hallgatók gördülékeny óralátogatása az utazási idő 

csökkentésével. 

A pályázatra online, a NEPTUN rendszer felületén lehet jelentkezni egy kérvény kitöltésével 

(a fentebb megjelölt adatokkal) és a kiírásban szereplő dokumentumok kérvényhez történő 

csatolásával. Az EHÖK minden pályázati anyagot külön megvizsgál annak megállapítása 

érdekében, hogy megfelel-e a kiírásban foglaltaknak. Sikeres pályázat esetén az Egyetem 

parkolóhelyet biztosít a Pályázónak. Amennyiben a parkoló használata nem a pályázatban 

leírtak szerint valósul meg, úgy a parkolási jogosultság visszavonásra kerül. 

Az Egyetem a részére továbbított adatokat kizárólag a fent megnevezett célból és feltételek 

mentén kezeli. Az adatkezelési tevékenység teljes mértékben az Egyetem személyes és 

közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzata, valamint Informatikai Biz-

tonsági Szabályzata alapján történik. 

7. Az adatok védelme és biztonsága 

Az Egyetem a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adat-

kezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevéte-

lével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy 

a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Az Egyetem észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket al-

kalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvény-

telen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése 

vagy feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem műkö-

dik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.  

8. Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal jelen adatkezeléssel összefüggésben az 

Egyetemen nem történik.  

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattováb-

bítás 

Célzott adattovábbítás nem történik harmadik országba. 

10. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 
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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 adatke-

zelőtől 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 adatok helyesbítését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adat-

kezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan sze-

mélyes 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 adat-

kezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indo-

kolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; illetve jogszabály 

által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

d) személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kéré-

sére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel tel-

jesül) (GDPR 18. cikk), 

e) személyes adatok adathordozhatóságának érvényesítését (az érintett jogosult 

arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott szemé-

lyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg-

kapja, 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), továbbá 

f) a tárgyi hozzájáruló nyilatkozatának a visszavonását; a hozzájárulását az adatve-

delem@uni.nke.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e visz-

szavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés 

jogszerűségét. 

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 (tilta-

kozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyo-

lultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá jogsérelem ese-

tén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tar-

tózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

 

Budapest, 2023. január 26. 
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