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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gépjármű igénylésével és használatával össze-

függő adatkezeléséről 

 

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 elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000 / 29833 

3. Tájékoztató a gépjárművet igénylők személyes adatkezelésével kapcsolato-

san az Érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az Érintett 

adja meg a személyes adatokat 

 

3.1. Gépjármű vezetésére szóló engedéllyel összefüggő adatkezelés 

                                                           
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 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, gépjármű 

vezetési hasz-

nálat/enge-

délyt igénylő 

természetes 

személy 

 

 

Név, anyja 

neve, születési 

hely és idő, ve-

zetői engedély 

száma, enge-

dély érvényes-

sége. 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű 

vezetésére szóló 

engedély igény-

lése a Nemzeti 

Közszolgálati 

Egyetem jármű-

használati rend-

jéről 16/2023 sz. 

rektori utasítás 

(a továbbiakban: 

RU) 1. sz. mel-

léklete szerint, 

jogosultságának 

a megállapítása. 

GDPR1 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pont 

alapján az 

adatkezelés az 

érintett hozzá-

járulásán ala-

pul. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

tem használatában 

lévő gépjármű 

igénybevétele. 

Név; anyja 

neve; születési 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

mailto:nke@uni-nke.hu
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mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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2 Egyetem könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó, továbbá a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó – a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. ren-
deletben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzí-
tett - jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

hely és idő; ve-

zetői engedély 

száma, kategó-

riája, érvényes-

sége. 

bel- és külföldi 

személyi haszná-

latának engedé-

lyezése (RU 5. 

sz. melléklete). 

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

tem használatában 

lévő gépjármű sze-

mélyi használata. 

Név; beosztás; 

képviselt szer-

vezet; igénylés 

célja, indok-

lása; igénybe-

vétel helye 

(külföldi/bel-

földi); vezetői 

engedély máso-

lata. 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű 

magáncélú hasz-

nálatának enge-

délyezése (RU 6. 

sz. melléklete). 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

temi gépjármű ma-

gáncélú használata. 

Számlázási 

adatok: név, 

cím. 

Számlakiállítási 

kötelezettség tel-

jesítése. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

c) pontja alap-

ján jogi kötele-

zettség teljesí-

tése.2 

Az adatszolgálatás 

nélkül a számla ki-

állítás nem valósít-

ható meg. 

Név; utazás 

célja (feladat); 

az Érintett tu-

lajdonában álló 

gépjármű ada-

tai; Casco köt-

vény száma; 

KGFB kötvény 

száma; 

Mellékletek: 

forgalmi enge-

dély másolata; 

gépjármű törzs-

könyvének má-

solata vagy 

közlekedési 

igazgatási ható-

ság által kiadott 

igazolás vagy a 

lízingszerződés 

szerződő felek 

nevei kivételé-

vel anonimizált 

másolata; 

Casco kötvény 

másolata; to-

vábbá a 3.2. 

pontban meg-

nevezett 3. sz. 

melléklethez 

szükséges sze-

mélyes adatok. 

Az Érintett tulaj-

donában álló 

gépjármű hivatali 

célú igénybevé-

telének engedé-

lyezése. (RU 8. 

sz. melléklete). 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pont 

alapján az 

adatkezelés az 

érintett hozzá-

járulásán ala-

pul. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető a saját 

gépjárművének hi-

vatali célú haszná-

lata. 
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3.2. Gépjármű használatra vonatkozó kérelemmel összefüggő adatkezelés 

 

3.3. Egyetemi gépjármű átadás-átvételével összefüggő adatkezelés 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, gépjármű 

hivatali célú 

igénybevéte-

lére engedélyt 

kérő termé-

szetes sze-

mély 

Név, beosztás, 

telefonszám, 

mobilszám, 

szervezeti egy-

ség, igénybevé-

tel szakmai in-

dokai, hivatali 

cél meghatáro-

zásának szemé-

lyes adattart-

alma és az eh-

hez kapcsolódó 

csatolt doku-

mentumok sze-

mélyes adattar-

talma (pl. utas-

lista, gépjármű 

vezetési enge-

dély), egyéb in-

formáció. 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű 

hivatali célú 

igénybevételére 

vonatkozó kére-

lem (RU 3. sz. 

melléklete), elbí-

rálása. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pont 

alapján az 

adatkezelés az 

érintett hozzá-

járulásán ala-

pul. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

tem használatában 

lévő gépjármű hiva-

tali célú igénybevé-

tele. 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, személyi 

használatra 

kiadott gép-

jármű esetén 

gépjármű ve-

zetőt igénylő 

természetes 

személy 

Név, telefon-

szám, mobil-

szám, beosztás, 

szervezeti egy-

ség, igénybevé-

tel szakmai in-

dokai, csatolt 

dokumentumok 

személyes 

adattartalma, 

egyéb informá-

ció. 

Az Egyetem sze-

mélyi haszná-

latra kiadott gép-

jármű esetén, 

gépjárművezető 

igénybevételére 

vonatkozó kére-

lem (RU 9. sz. 

melléklete), elbí-

rálása. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem biztosít-

ható gépjárműve-

zető. 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt adatok 

köre 
Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, az egye-
temi gépjár-

művet átadó, 

illetve átvevő 

Név, szervezet, 

gépjármű ki-

adásakor és 

visszaszolgálta-

tásakor rögzí-

tett egyéb meg-

jegyzés szemé-

lyes adattart-

alma. 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű 

átadás-átvéte-

lére vonatkozó 

jegyzőkönyv fel-

vétele, rögzítése 

(RU 2. sz. mel-

léklete). 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pont 

alapján az 

adatkezelés az 

érintett hozzá-

járulásán ala-

pul. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

tem használatában 

lévő gépjármű hiva-

tali célú igénybevé-

tele. 
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3.4. Menetlevél vezetésével összefüggő adatkezelés 

3.5. Kárbejelentéssel összefüggő adatkezelés 

3.6. Az NKE C21 Odometer alkalmazás használatával összefüggő adatkeze-

lés 

                                                           
3 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény kártérítési igények érvényesítésére 

vonatkozó rendelkezései szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. 
4 Egyetem könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó, továbbá a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó – a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. ren-
deletben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzí-
tett - jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

természetes 

személy 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, menetle-

velet vezető 

természetes 

személy 

Név, aláírás, az 

indulás és érke-

zés helyének 

pontos címe és 

időpontja, 

használat jelle-

gét meghatá-

rozó tevékeny-

ség személyes 

adattartalma. 

Az Egyetem 

használatában 

lévő gépjármű-

vek forgalmi ada-

tainak a nyilván-

tartása. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pont 

alapján az 

adatkezelés az 

érintett hozzá-

járulásán ala-

pul. 

Az adatszolgáltatás 

nélkül az Érintett-

nek nem engedé-

lyezhető az Egye-

tem használatában 

lévő gépjármű 

használata. 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkeze-

lővel vagy a 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági tár-

sasággal jog-

viszonyban 

álló, gépjár-

művet vezető 

természetes 

személy 

Név, cím, veze-

tői engedély-

szám, vezetői 

engedély máso-

lata, kárbeje-

lentő adatlap, 

jegyzőkönyv 

személyes 

adattartalma. 

A károkozás/bal-

eset dokumentá-

lása, a biztosító-

társaság részére 

történő továbbí-

tás a kár megál-

lapítása és meg-

térítésének kifi-

zetése céljából. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

c) pontja alap-

ján jogi kötele-

zettség teljesí-

tése.3 

Az adatszolgáltatás 

nélkül a biztosítás 

kifizetése ellehetet-

lenül. 

Név, cím. A gépjárműve-

zető által okozott 

kár megfizetése, 

számla kiállítása. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

c) pontja alap-

ján jogi kötele-

zettség teljesí-

tése.4 

A számla kiállítása 

nélkül a gépjármű-

vezető által okozott 

kár nem téríthető 

meg. 

Érintettek kategó-

riái 

Kezelt 

adatok 

köre 

Adatkezelés célja Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkezelővel 

vagy a tulajdonosi 

joggyakorlása alá 

tartozó gazdasági 

Név, e-mail 

cím, rend-

A használatba vett 

gépjármű kilométer 

állásának, futástel-

jesítményének az 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

a) pontja 

Az adatszolgáltatás 

nélkül a futástelje-

sítmény nem vagy 
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4. Tájékoztató a gépjármű igénylés és használattal összefüggő engedélyek és 

kérelmekben szereplő harmadik személyek személyes adataival összefüggő 

adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettek részére, abban az esetben, amikor 

közvetetten jut az Egyetem tudomására az érintett személyes adata 

Érintett 
Kezelt adatok 

köre 
Adatkezelés célja Jogalap 

Személyes 

adatok for-

rása 

Jóváhagyó 

magasabb 

vagy kiemelt 

vezető 

Név; beosztás. Egyetemi gépjármű hi-

vatali igénybevétele 

esetén az igény alátá-

masztása, továbbá a 

személyi használatra 

kiadott gépjármű ese-

tén a gépjárművezető 

igénybevételének jó-

váhagyása. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) 

pontja alapján, 

az Egyetem jo-

gos érdeke. 

A kérelmező 

adja meg a 

kérelemben. 

Egyetemi au-

tóbusz utasai 

(külföldi uta-

zás esetén) 

Név; személyazo-

nosításra alkalmas 

igazolványszám. 

Az utasok azonosítása, 

megfelelés a vonat-

kozó jogszabályi elő-

írásoknak. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pontja alapján 

jogi kötelezett-

ség teljesí-

tése.5 

A hivatali 

célra igénybe 

vett, nem 

egyetemi 

gépjármű for-

galmi enge-

dély szerinti 

tulajdonosa 

(a kérelmező 

hozzátarto-

zója) 

Hozzátartozó ese-

tén: hozzátartozói 

viszony; születési 

hely és idő vagy lí-

zingelt gépjármű 

esetén: a termé-

szetes személy-

nek minősülő tu-

lajdonos neve. 

A gépjármű tulajdono-

sának beazonosítása, a 

személyi jövedelem-

adóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény (a to-

vábbiakban: SZJA tv.) 

szerinti költségelszá-

molás jogszerűségé-

nek vizsgálata. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés c) 

pontja alapján 

jogi kötelezett-

ség teljesí-

tése.6 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a hozzáférésre jogosultak köre  

Az Adatkezelő azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából eredően 

szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük, továbbá jogszabályban meghatáro-

zott azon szervek, melyeket jogszabály ellenőrzésre feljogosít. 

                                                           
5A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében 

végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 22.§ (8) bekezdése szerinti kötelezettség 
teljesítése. 
6 Az SZJA tv. alapján a saját tulajdonú, a magánszemély által zárt végű lízingbe vett járművel (ideértve a közeli 
hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által zárt végű lízingbe vett járművet is) kapcsolatos 
egyes költségek számolhatók el. A költségigény jogszerűségének vizsgálatához az Adatkezelőnek meg kell ismer-
nie a gépjármű tulajdonosának kilétét. 

társasággal jogvi-

szonyban álló, sze-

mélyi használatra 

biztosított gépjár-

művet vezető ter-

mészetes személy. 

szám, aktu-

ális kilomé-

ter állás. 

ellenőrzése, admi-

nisztrációja, to-

vábbá az éves en-

gedélyezett kilomé-

ter felhasználás el-

lenőrzése. 

alapján az 

adatkeze-

lés az érin-

tett hozzá-

járulásán 

alapul.  

csak részben követ-

hető nyomon. 
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A 3.6. pontban említett adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozóként veszi igénybe az 

NKE Campus XXI. Nonprofit Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., cégjegyzékszám: 

01-09-350854, adószám: 27125900-2-42, képviseli: Novákné Balogh Katalin, honlap: 

https://campus21.uni-nke.hu/) gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatások elvégzésére. 

Elektromos meghajtású egyetemi gépjármű esetén a Közbeszerzési és Ellátási Főigazga-

tóság (a továbbiakban: KEF) részére a vezetési jogosultság biztosítása céljából a gépjármű 

üzemeltetője a KEF részére megküldi a felelősségvállalási nyilatkozatot, az ehhez kapcso-

lódó dokumentációt, valamint a gépjárművezető érvényes vezetői engedélyének másola-

tát. 

Káresemény bekövetkezése esetén az Egyetem biztosítottként köteles a káreseményt a 

kárrendezéshez szükséges adatokkal együtt az érintett egyetemi gépjármű biztosítója ré-

szére bejelenteni. 

6. Az adatkezelés időtartama 

A gépjármű engedélyekkel/kérelmekkel összefüggő személyes adatokat a kiadott enge-

dély/megadott kérelem visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig tároljuk.  

Az elutasításra került engedélyek/kérelmek esetén az Adatkezelő az elutasítást követően 

haladéktalanul törli. 

Az NKE C21 Odometer alkalmazásban rögzített személyes adatokat az Adatkezelő hozzá-

járulás visszavonása esetén haladéktalanul törli, ennek hiányában a foglalkoztatotti jogvi-

szony megszűnését követő 30 napon belül kerülnek törlésre az adatok. 

7. Az adatkezelés koncepcionális megvalósulása 

Az Egyetem és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság foglalkoztatottjai 

részére az Adatkezelő lehetőséget biztosít gépjármű használatára. A gépjármű használa-

tának külön eseteit, igénybevételét, igénylését, valamint az ehhez kapcsolódó információ-

kat a 16/2023 sz. rektori utasítás tartalmazza. Az engedélyek és kérelmek formanyomtat-

ványait az előbb megnevezett rektori utasítás mellékletei tartalmazzák. A 3. számú mel-

léklet szerinti kérelem az Egyetem által működtetett ServiceDesk portálon nyújtható be.  

 

A gépjármű igénylések, valamint a használatukkal összefüggő, az Egyetem tudomására 

jutott és részére továbbított személyes adatok az Egyetem szerverein kerülnek tárolásra. 

Az Adatkezelő a részére továbbított adatokat kizárólag a fent megnevezett célból és felté-

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

és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzata, valamint Informatikai 

Biztonsági Szabályzata alapján történik. 

8. Az adatok védelme 

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 minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt 

adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a 

hozzáférés, jelszavas védelem működik. Az Egyetem központi felületein munkakörönként 

eltérő felhasználói jogosultságok kerültek beállításra az adatkezelés szükségességéhez iga-

zodva. 

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

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

9. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

https://campus21.uni-nke.hu/
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Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal jelen adatkezeléssel összefüggésben az 

Egyetemen nem történik.  

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

bítás 

Célzott adattovábbítás nem történik harmadik országba. 

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  

- személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adat-

kezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak ke-

zelése 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), 

- személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére 

az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontat-

lan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogo-

sult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

- 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), 

- személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy ké-

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

teljesül) (GDPR 18. cikk), 

- személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsá-

tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formá-

tumban 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), 

- 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 adatke-

zelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizo-

nyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ame-

lyek 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), továbbá 

- a tárgyi hozzájáruló nyilatkozatának a visszavonását; a hozzájárulását az adat-

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

visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatke-

zelés 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-

mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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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. március 1. 

 

 

 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

