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Iktatószám: 34000/16740/2020.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem finanszírozásában külföldi 
kiküldetésben résztvevő foglalkoztatottak számára 

 

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:  

Deák Veronika  

cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

e-mail cím: adatvedelem@uni-nke.hu 

telefonszám: +36 30 149 3210 

 

3. Tájékoztató a külföldre kiutazással kapcsolatosan a foglalkoztatottak részére, 

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

adatokat (GDPR 13. cikk szerinti tartalom) 

 

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

 

Érintettek kategóriái Adatkezelés célja Jogalap Az 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az Adatkezelő 

finanszírozásában külföldi 

kiutazáson résztvevő 

foglalkoztatott. 

Az utazással 

kapcsolatos 

adminisztrációs és 

szervezési feladatok 

ellátása, 

kapcsolattartás, 

költségek elszámolása, 

utazás megszervezése. 

GDPR. 6. cikk 

(1) bek a) 

alapján a 

Foglalkoztatott 

önkéntes 

hozzájárulásán 

alapul a 

kiküldetésen 

való részvétel. 

GDPR 6. cikk 

(1) bek. b) 

pontja alapján a 

kiutazáshoz 

szükséges 

jognyilatkozatok 

megtételéhez   

Az Adatkezelő nem 

tud kapcsolatot 

tartani a 

kiutazóval, részére 

nem 

továbbíthatóak az 

utazási 

dokumentumok. Az 

utazási 

dokumentáció 

beszerzését 

nehezíti meg, vagy 

lehetetleníti el. Az 

utazással 

kapcsolatos 

költségek 

elszámolását 

lehetetlenné teszi.   
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A külföldi kiküldetést indító és szervező kar/kutatóintézet: 

 Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (címe: 1083 Budapest, Üllői út 

82., e-mail címe: antk@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap 

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

 Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-

11., telefonszáma: + 36 1 432-9000, honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/); 

 Rendészettudományi Kar (címe: 1083 Budapest, Üllői út. 82., telefonszáma: + 36 

1 432-9000, e-mail: rtk@uni-nke.hu, honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/); 

 Víztudományi Kar (címe: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14., telefonszáma: 

+36 79 523-900, e-mail: vtk@uni-nke.hu, honlap elérhetősége: https://www.uni-

nke.hu/); 

 Eötvös József Kutatóközpont (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., telefonszáma: 

+ 36 1 432-9000, 29792-es mellék, e-mail: ejkk@uni-nke.hu, honlap elérhetősége: 

https://ejkk.uni-nke.hu/) és kutatóintézetei; 

 Stratégiai Tanulmányok Intézete (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., 

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

https://sti.uni-nke.hu/) végzi. 

 

Az Adatkezelő további szervezeti egységei: 

 NRH-Nemzetközi Igazgatóság, Külföldi Utazásszervezési Osztály (NI KUO) 

(1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 23., Tóparti épület, e-mail címe: 

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

elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/,  

 Gazdasági Hivatal (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; e-mail címe: 

gazdasagi.foigazgato@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap 

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

 a Személyi Juttatási Osztály (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; e-mail címe: 

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

https://www.uni-nke.hu/) végzi; 

 Jogi Igazgatóság (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; e-mail címe: 

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

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

 a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban minden további foglalkoztatott, akinek a 

munkaköri kötelezettségébe tartozik az érintett személyes adatának megismerése. 

 

Az Adatkezelőn kívüli címzettek: a Központi Kormányzati Utaztatási Portálon a 

foglalkoztatott külföldi kiküldetésével kapcsolatos beszerzések tekintetében az NI KUO 

ajánlatkérésére legkedvezőbb ajánlatot adó alábbi utazási iroda vagy utazási irodák az 

alábbiak közül: 

 IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3., 

cégjegyzék szám: 01 09 266780, adószám: 10871403 2 43, honlap: www.ibusz.hu); 

 Jet Travel Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79/B 3. em., cégjegyzék 

szám: 01-09-063771, adószám: 10274837-2-43, honlap: https://www.jettravel.hu); 

 OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., cégjegyzék szám: 01-09-

060469, adószám: 10174902-2-41, honlap: https://www.otptravel.hu/); 

 United 4 Bonafini Bindair Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.  (székhely: 1016 

Budapest, Mészáros u. 58/B., cégjegyzék szám: 01-09-362306, adószám: 10942806-

2-41, honlap: http://www.bonafini.hu/#); 

 Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. (székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2., 9. em., 

cégjegyzék szám: 01-09-065625, adószám: 10331615-2-41, honlap: 

https://www.wecotravel.hu/). 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő azon szervezeti egységei, amelyek a szervezéssel összefüggésben 

adminisztrációs feladatokat látnak el: 

 az érintettnek az igazolt haza érkezése után haladéktalanul, 
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 a kiutazást megelőzően amennyiben az önkéntes hozzájárulását visszavonja 

haladéktalanul törlik a személyes adatokat; továbbá 

 a kiutazással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás körében létrejött 

dokumentumok: 8 évig, 

 a beszerzéshez kapcsolódó, kiutazáshoz kapcsolódó további dokumentumok: 5 évig 

kerülnek tárolásra. 

A kiutazás teljesítését követően kizárólag azon személyes adatok kezelése valósul meg, 

amelyek a fentebb említett jogi kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenek. 

Az Adatkezelőn kívüli címzettek önálló adatkezelőnek minősülnek.  

6. Az adatok védelme 

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

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Az Egyetem minden ésszerű 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 

igazodva. 

Az Egyetem a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik. 

7. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

8. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő 

adattovábbítás 

Nem történik. 

9. 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 

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), 

- 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), 

- 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 

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

teljesül) (GDPR 18. cikk), 
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- 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), 

- 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 (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. 

 

 

 


