Adatkezelési tájékoztató
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem területén történő
marketing célú fotózással kapcsolatosan
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
Közvetlen adatkezelésre jogosult szervezeti egység: Kommunikációs és Program Igazgatóság
e-mail cím: kommunikáció@uni-nke.hu
képviseli: Horvátth Orsolya, igazgató
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. Az adatkezelés célja és jogalapja
3.1. A marketing célú adatkezelés
A kezelt adatok
köre

az érintett képmása,
amennyiben az
elkészített kép nem
minősül
tömegfelvételnek1

Adatkezelés célja

Jogalap

Az Egyetem népszerűsítése az
egyetemi felvételi előtt állók
számára, épületeinek bemutatása,
sportlétesítményeinek, valamint
sportolási lehetőségeinek a
bemutatása a lakosság,
sportegyesületek, intézmények
számára. Továbbá az Egyetem
kapcsolatrendszerének bővítése,
meglévő kapcsolatok ápolására.
Az elkészült felvételek az
Egyetem honlapján,
folyóirataiban, kiadványaiban és
közösségi felületein (pl.:
Facebook, Instagram) is
közzétételre kerülhetnek.

A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja alapján,
az Egyetem
jogos érdeke.

3.2. Az Egyetem területére történő belépéssel összefüggő adatkezelés
A kezelt
Adatkezelés célja
adatok köre
Az Egyetem az emberi élet, a testi épség, a személyi
Biztonsági
szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az
kamerafelvétel
épületüzemeltetés és a kommunikáció szempontjából
kritikus infrastruktúra védelme érdekében, illetve

Az adat hiányának
következménye

Nincs

Jogalap
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja alapján, az

A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem
mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem
mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.
1

1

vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelő rendszert
alkalmaz. A rendszer felvételeket készít és tárol.

Egyetem jogos
érdeke

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Egyetem a tájékoztató 3.1. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként az OPA
Szolgáltató Bt. (székhely: 1182 Budapest, Vércse utca 45/B., cégjegyzékszám: 01 06 416126, képviseli:
Szilágyi Dénes) szolgáltatásait, illetve eseti jelleggel más adatfeldolgozó is eljárhat, erről az Egyetem
külön tájékoztatást nyújt az érintettek részére. Továbbá a nyomdai úton megjelenő kiadványok
esetén az Egyetem a „Nordex” Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., cg.: 01-09690253, képviseli: Petró Ildikó) szolgáltatásit veszi igénybe. Az Egyetem a tájékoztató 3.3. pontjában
említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-170266, képviseli: Baláti Árpád)
szolgáltatásait.
5. A személyes adatok tárolásának ideje
A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben az érintett személyekről készült felvételeket az
Egyetem népszerűsítése céljából marketing és történelmi célból őrzi. A nyilvánosságot tájékoztató cikk
megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő
meghatározásának szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, egyetemi
kiadványokhoz.
A tájékoztató 3.2. pontjában említett adatkezelés esetén: a biztonsági kamera felvételeket a
rendszer három napig tárolja, ezt követően törlésre kerülnek.
6. Az adatok védelme
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 rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló
szabályzattal. Az Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik.
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében adatkezelő
a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja.
Az Egyetem minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kiskorú gyermekek, illetve
napozó- vagy egyéb okból (pl.: sportolás) hiányos öltözetben lévő személyek ne szerepeljenek a
felvételeken, Egyetem a területén lévő személyek személyiségi jogait tiszteletben tartja.
Amennyiben az elkészült felvételek nem felelnek meg a megfelelő védelmi szintnek nem kerülnek
közzé tételre.
7. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)
Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.
8. 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,
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és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPRban 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),
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 (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.
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