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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által az Európai Unió jogok, egyenlőség és 

polgárság programja által támogatott „SHELTER: Támogatás és tanácsadás a 

gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak az egészségügyi rendszeren keresztül” 

című projektje keretében e-learning képzést teljesítők részére 

 

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 

Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 (1) 432-9000/ 29833 

3. Tájékoztató az e-learning regisztrációval és az e-learning képzés 

elvégzésével kapcsolatosan érintettek részére, abban az esetben, amikor 

közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR 13. cikk szerinti 

tartalom) 

Érintettek kategóriái Érintett 

személyes 

adatok kezelt 

köre 

Adatkezelés célja Az 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Egészségügyben 

dolgozó szakemberek, 

illetve orvos és 

egészségtudomány 

területén tanuló 

hallgatók, illetve a 

képzés iránt érdeklődő 

egyéb természetes 

személyek. 

Név, Neptun-

kód, ÁEEK 

nyilvántartási 

szám, email cím, 

jelszó, 

regisztráció 

időpontja, 

ellenőrző 

kérdéssor 

kitöltésének 

ténye és a 

leadott 

válaszok. 

Érintettekkel való 

kapcsolatfelvétel, az 

e-learning 

tananyagok érintettek 

részére történő 

biztosítása. A képzés 

lebonyolítása, az 

alkalmazás 

használatának 

lehetővé tétele, 

karbantartással 

kapcsolatos 

információ közlése, 

pályázati támogatás 

Az érintett nem 

fogja tudni 

elvégezni az e- 

learning képzést. 

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
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Jogalap: - GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján a képzés elvégzése az érintett 

önkéntes hozzájárulásán alapul.  

               - GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján az érintett és az Adatkezelő között 

létrejövő képzési szerződés, a szerződés a képzésre történő jelentkezéssel jön létre. 

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

a) Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül az adatokhoz a Rendészettudományi Kar és 

a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda projekten dolgozó munkatársai és 

megbízottai férnek hozzá. 

 

b) Nemzeti Közszolgálati Egyetem az alábbi szervezetek részére továbbítja a 

személyes adatokat: 

˗ Szubjektív Értékek Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Alagút utca 1., 

adószám: 18322927-2-41; nyilvántartási szám: 02-01-0001438; honlap: 

https://szubjektiv.org/ ; email: foundation@szubjektiv.org; telefonszám: +36 1 

952 2335) 

 
˗ Castilla Egyetem-La Mancha (székhely: C/ Altagracia, 50 13071 Ciudad Real, 

Spanyolország; honlap: https://www.uclm.es/; email: 

proteccion.datos@uclm.es; telefonszám: +34 926 29 53 00. 

 

˗ Európai Bizottság (székhely: B-1049 Brüsszel, Belgium; honlap: 

https://ec.europa.eu/; email: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu; 

telefonszám: +32-229-81708. 

5. Adatfeldolgozó 

Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az e-learning képzések 

adminisztrációjával összefüggő adatkezelési tevékenység végrehajtására: 

˗ Dombos Tamás egyéni vállalkozó (székhely: 1074 Budapest, Munkás u. 11. 

III/18.; nyilvántartási szám: 3156986; adószám: 66084732142; e-mail: 

tdombos@gmail.com). 

6. Az adatkezelés időtartama 

Az e-learning regisztrációval kapcsolatban: a projekt lezárását követő öt (5) évig kerül 

tárolásra, ezt követően a személyes adatok anonimizálásra és statisztikai célból tárolásra 

kerülnek.  

7. 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.  

felhasználásának 

igazolása. 

Az e-learning képzést 

sikeresen elvégző 

személy. 

Név, 

tanúsítvány 

sorszáma. 

Az érintett részére 

tanúsítvány kiállítása. 

Az érintett részére 

nem állítható ki 

tanúsítvány a 

Szubjektív Értékek 

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

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal egyaránt. 

8.  Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő 

adattovábbítás 

Nem történik.      

10.  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), 

- 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 
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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. 


