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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2021. évi oklevélátadó ünnepségével 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  

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 mellék 

3. Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oklevélátadó ünnepségén (a továbbiak-
ban: Ünnepség) való részvétellel kapcsolatosan az érintettek részére, abban az eset-
ben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR 13. cikk sze-
rinti tartalom). 

˗ az érintettek kategóriájába: az Ünnepség résztvevői, valamint az Egyetem azon hall-

gatói tartoznak, akik oklevelet vesznek át az Ünnepségen. 

 

A kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés célja Jogalap 
Az adat hiányá-

nak következmé-
nye 

Védettségi igazol-
vány vagy appli-
káció személyes 

adattartalma, va-
lamint a korona-
vírus elleni vé-

dettség ténye 

Az Ünnepségen való 
részvétel biztosítása, a 
helyszínre való beenge-

dés. Az Ünnepség köz-
vetítése azok részére, 
akik nem lehetnek jelen 

az Ünnepségen. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja alapján az Egyetem 

közérdekű tevékenysége 

alapján kerül sor az Ünnep-

ség megrendezésre. 

 

A védettségi igazolvány vagy 

applikáció ellenőrzése a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja alapján jogszabályi 

kötelezettség teljesítése. 

 

Az Ünnepség hely-

színére a belépés 
nem biztosított. 
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3.1. Az Ünnepségen résztvevő személyekről készült felvételekkel összefüggő adatkezelés 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Tömegfelvétel1. 

A felvételek elkészítésének célja 

az Ünnepség megörökítése, va-

lamint a megtörténtének igazo-

lása. Az elkészült felvételek az 

Egyetem honlapján, folyóiratai-

ban, kiadványaiban és közös-

ségi felületein (pl.: Facebook) is 

közzétételre kerülhetnek. 

Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pontja alapján, a Ptk. 

2:48. § (2) bekezdésén alapul, mely 

szerint képmás vagy hangfelvétel 

elkészítéséhez és felhasználásához 

nincs szükség az érintett hozzájáru-

lására tömegfelvétel és nyilvános 

közéleti szereplésről készült felvétel 

esetén. 

Az Ünnepség előadójáról 

és résztvevőiről készült 

felvétel2. 

Konkrét személyekről ké-

szült felvétel. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja alapján, az Egyetem, illetve 

más harmadik fél jogos érdeke. 

 

3.2. Az Egyetem területére történő belépéssel összefüggő adatkezelés 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Elektronikus megfigye-

lőrendszer által rögzí-

tett adatok. 

Az Egyetem az emberi élet, a testi 

épség, a személyi szabadság véd-

elme, a veszélyes anyagok őrzése, 

az épületüzemeltetés és a kommu-

nikáció szempontjából kritikus inf-

rastruktúra védelme érdekében, il-

letve vagyonvédelem céljából 

elektronikus megfigyelőrendszert 

alkalmaz. A rendszer felvételeket 

készít és tárol. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja alapján, az Egyetem jogos 

érdeke. 

4. A személyes adatok címzettjei, az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az Egyetem azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából eredően szükséges a 
tárgyi személyes adatokat megismerniük, továbbá adatfeldolgozóként a Fotogarden Studio (képvi-
seli: Hegedűs Sándor e.v., székhely: Magyarország, 5071 Besenyszög Temető út 1/A., elérhetőség: 
+36-30/525-425-1; info@fotogarden.hu; www.fotogarden.hu; adószám: 77989686136)  jogosult a 
személyes adatok megismerésére. 

Az érvényes védettségi igazolvány és applikáció ellenőrzésére jogosult az Egyetem mellett az NKE 

Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., cégjegyzékszám: 01-

                                                           
1 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.  
2 Közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely befolyásolja a társadalom életét, a helyi vagy az országos 

viszonyok alakulását. A közszereplést a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza meg. Tipikusan 

ilyen a különböző kulturális, társadalmi rendezvényeken, gyűléseken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. 

Közszereplő bárki lehet, azaz a minősítés nem kötődik formális társadalmi vagy jogi státushoz.  

mailto:info@fotogarden.hu
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09-350854, adószám: 27125900-2-42,  képviseli: Rósa Henrik, honlap: https://campus21.uni-

nke.hu/). 

Az Ünnepségen résztvevő személyekről készült felvételek az Egyetem közösségi felületein is közzé-
tételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére: 

- YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; legal@support.youtube.com  
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ; Facebook Ireland Limited, 

Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin, https://www.face-
book.com/help/contact/540977946302970  

 
5. Az adatkezelés időtartama 

Az érvényes védettségi igazolványra vagy applikációra vonatkozóan nem kerül személyes adat rög-

zítésre, a védettség tényét az igazolvány vagy applikáció bemutatásával ellenőrzik. 

Az Ünnepségen az érintett személyekről készült felvételeket az Egyetem népszerűsítése céljából, 
valamint tudományos és történelmi célból őrzi. A nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének 
időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő meghatározásának szem-
pontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, egyetemi kiadványokhoz. 

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 rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabály-
zattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

7. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

8. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás 

A személyes adatok harmadik országba kizárólag az Egyetem közösségi felületeken történő közzé-
tétele vonatkozásában kerülnek továbbításra az Ünnepségen való részvétellel összefüggésben. 

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 adatok-
hoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk), 

- személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adat-
kezelő 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 – kiegé-
szítését) (GDPR 16. cikk), 

- személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indoko-
latlan 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), 

https://campus21.uni-nke.hu/
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- 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 ada-
tokat 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 bo-

csátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk), 

- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját hely-
zetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) be-
kezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezése-
ken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kény-

szerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé-
nyesítéséhez 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 be-
nyújtani. 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 érin-
tett - 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, elektro-
nikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 
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