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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegium hallgatói tehetséggondozó 

program jelentkezési és felvételi eljárásával összefüggő adatkezeléséhez 

 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: 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 

Közvetlen elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék 

 

3. Tájékoztató a Ludovika Collegium hallgatói tehetséggondozó program (a to-

vábbiakban: Program) jelentkezési és felvételi eljárásával összefüggésben az 

érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg 

a személyes adatokat (GDPR1 13. cikk szerinti tartalom) 

3.1. A jelentkezési és felvételi eljárás lefolytatásával összefüggő adatkezelés  

                                                           
1 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 ada-
tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rende-
let). 

Érintet-

tek kate-

góriái 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Az adatszol-

gáltatás el-

maradásá-

nak követ-

kezménye 

A Prog-

ramban 

való rész-

vételre je-

lentkező 

természe-

tes sze-

mély. 

Természetes személy-

azonosító adatok; 

e-mail cím; 

aktuális tanulmányok-

ban érintett felsőfokú 

intézmény neve; 

középfokú végzettség; 

nyelvismeret; 

kép- és hangfelvétel. 

A Program interne-

tes elérhetősége 

(ludovikacolle-

gium.hu/jelentke-

zes) lehetőséget 

biztosít a prog-

ramba való jelent-

kezésre. A jelentke-

zési és felvételi el-

járás során megva-

lósuló adatkezelés 

Az adatke-

zelés a 

GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés a) 

pontján 

alapul, jog-

alapja az 

érintett 

erre irá-

A jelentkező 

személy nem 

vehet részt a 

Program je-

lentkezési és 

felvételi eljá-

rásában. 
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3.2. Online események lebonyolítása 

3.3. Sikeres felvételi eljárással összefüggő adatkezelés 

4. Az érintett hozzájárulása 

Határozott, önkéntes hozzájárulásnak minősül, amennyiben az érintett a weblapon kifeje-

zett cselekménnyel bejelöl egy erre vonatkozó, „Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem 

és elfogadom. Hozzájárulok személyes adataim a Ludovika Collegium jelentkezési és fel-

vételi eljárásával összefüggő kezeléséhez” szöveg mellett található négyzetet (checkbox), 

célja a Programban 

való részvétel érde-

kében jelentkezett 

személyek (érintet-

tek) számára a fel-

vételi eljárás lefoly-

tatása. 

nyuló kife-

jezett nyi-

latkozatá-

val való 

hozzájáru-

lása. 

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt ada-

tok köre 
Adatkezelés célja Jogalap 

Az adatszol-

gáltatás elma-

radásának kö-

vetkezménye 

A Programban 

való részvételre 

jelentkező ter-

mészetes sze-

mély. 

Név, kép-

más, hang, 

e-mail cím. 

A csoportos kivá-

lasztási folyamatban 

és a személyes in-

terjúban történő 

részvétel biztosí-

tása, ezen esemé-

nyek lebonyolítása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 

6. cikk (1) 

bekezdés a) 

pontján ala-

pul, jog-

alapja az 

érintett hoz-

zájárulása. 

A csoportos ki-

választási fo-

lyamatban és a 

személyes in-

terjúban tör-

ténő részvétel 

nem biztosított. 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszol-

gáltatás elma-

radásának kö-

vetkezménye 

A Prog-

ramba fel-

vételt nyert 

természe-

tes sze-

mély. 

Természetes sze-

mélyazonosító 

adatok, személyi 

igazolvány szám, 

állandó lakcím, ér-

tesítési cím, adó-

azonosító jel, tele-

fonszám, bank-

számlaszám, TAJ 

szám, Neptun-kód, 

e-mail cím, 

felsőfokú végzett-

séget igazoló do-

kumentum(ok) 

érintettre vonat-

kozó személyes 

adattartalma, 

a nyelvismeretet 

igazoló dokumen-

tum(ok) érintettre 

vonatkozó szemé-

lyes adattartalma. 

A Programba sike-

res felvételt nyert 

személyek eseté-

ben képzési szer-

ződés megkötése 

és teljesítése, a 

képzés megvalósí-

tása, oktatásszer-

vezési feladatok 

végrehajtása. 

Az adatkeze-

lés a GDPR 

6. cikk (1) 

bekezdés b) 

pontján ala-

pul, jog-

alapja szer-

ződés teljesí-

tése. 

Az adatok hiá-

nyában a kép-

zési szerződés 

nem köthető 

meg, így az 

érintett nem 

vehet részt a 

Programban. 
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mellyel elismeri, hogy jelen tájékoztató tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelé-

sére vonatkozó feltételeket elfogadja és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az adatkezelést megvalósító szervezet azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási 

jogviszonyából eredően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük, így különö-

sen az Egyetem tekintetében a Rektori Tanácsadó Irodának és az Informatikai Igazgató-

ságnak, a Jogi Igazgatóságnak, valamint a Gazdasági Hivatalnak a Program felvételi eljá-

rását és a képzési szerződés elkészítését közvetlenül támogató munkatársai. 

Az adatkezelő említett foglalkoztatottjain kívül a személyes adatokat a Program felvételi 

eljárásban értékelőként megbízott, az Egyetemmel e tárgykörben szerződéses viszonyban 

álló szakértők ismerhetik meg. 

A csoportos kiválasztási folyamat és a személyes interjú lebonyolításához az Egyetem a 

Microsoft Teams platform szolgáltatásait veszi igénybe, így adatfeldolgozóként e platform 

üzemeltetője a Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, 

Egyesült Államok, nyilvántartási szám: 600-413-485) jogosult a személyes adatok megis-

merésére. 

6. Az adatkezelés időtartama 

Az érintett által a jelentkezési és felvételi eljárás során megadott személyes adatokat a 

Ludovika Collegium tehetséggondozó programba felvételt nyert személyek esetében az 

adatkezelő 

- az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, 

- az érintett hozzájárulása visszavonásának hiányában az LC-jogviszony megszűné-

sével. 

 
Az érintett által a jelentkezési és felvételi eljárás során megadott személyes adatokat a 

Programba felvételt nem nyert személyek esetében az adatkezelő 

- a felvételt elutasító döntés közlését követő 30 napon belül törli. 

 
Az érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatve-

delem@uni.nke.hu e-mail címre küldött levelében, e visszavonás nem érinti a visszavonás 

előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

7. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása 

A Program jelentkezési és felvételei eljárása során a ludovikacollegium.hu/jelentkezes in-

ternetes oldalon keresztül kezelt adatok az Egyetem szerverein kerülnek tárolásra. A szer-

veren, azaz a tárhelyen található személyes adatokhoz az Egyetem hozzáfér, mint a Prog-

ram hivatalos honlapjának fejlesztője és üzemeltetője. 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele 

A csoportos kiválasztási folyamat és a személyes interjú lebonyolításához az Egyetem adat-

feldolgozóként a Microsoft Corporation szolgáltatásait veszi igénybe. 

9. 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. 
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Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

10. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik. 

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

bítás 

A személyes adatok harmadik országba kizárólag a csoportos kiválasztási folyamat és a 

személyes interjú online lebonyolítása vonatkozásában kerülnek továbbításra. 

12. 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 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 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 nyilat-

kozat 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; 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 adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jo-

gosult 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 adatkezelő-

nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a sze-

mélyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fenn-

állása 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 em-

lített 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 el-

sőbbséget 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 (tilta-

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. 
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