Adatkezelési tájékoztató
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rendezvényein való részvétellel 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:
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. Meghívó kiküldése
A kezelt adatok köre
Név, e-mail cím

Adatkezelés célja
Rendezvényre történő
meghívás

Jogalap
GDPR 6. cikk f)
cikk

Az adat forrása
nyilvánosan elérhető,
honlapokon közzétett
kapcsolati adatok

3.2. A rendezvényekre való online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt adatok köre

Név, kapcsolattartási
adatok (e-mail cím,
telefonszám)

Az érintett által
képviselt szervezet
megnevezése

Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a
kapcsolattartás a konkrét
rendezvénnyel kapcsolatos
friss információk átadása
céljából, továbbá a
rendezvény területére
történő beléptetés, valamint
a résztvevők várható
létszámának felmérése.
Hallgatók tudományos
jellegű érdeklődésének
mérése, részvétellel
kapcsolatos esetleges
előnyök szerzésének
igazolása.

Jogalap

Az adat hiányának
következménye

A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján, az Ön
hozzájárulása.
A hozzájárulás
megadása az
eseményre történő
online
regisztrációval vagy
a helyszíni
regisztrációval
valósul meg.

Nincs, azonban az
előzetes regisztráció
elmaradása esetén
helyszíni regisztráció
szükséges.

Gépkocsi típusa,
forgalmi rendszáma

Az egyetemi parkoló
használatának a biztosítása

Az egyetemi parkoló
használata nem
biztosított

Ételérzékenységre
vonatkozó
információk

A rendezvényen speciális
étkezési igényű személyek
élelmiszerigényének
biztosítása

Nem biztosított a
speciális élelmiszerek
elérhetősége

3.3. A rendezvényeken résztvevő személyekről készült felvételek
A kezelt adatok köre
Tömegfelvétel1

A rendezvény előadójáról és a
rendezvény résztvevőiről
készült felvétel2

Konkrét személyekről készült
felvétel

Adatkezelés célja
A felvételek elkészítésének
célja az Egyetem
rendezvényeinek megörökítése,
valamint a rendezvények
megtörténtének igazolása. Az
elkészült felvételek az Egyetem
honlapján, folyóirataiban,
kiadványaiban és közösségi
felületein (pl.: Facebook,
YouTube, Instagram) is
közzétételre kerülhetnek.

Jogalap
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
hozzájárulására tömegfelvétel és
nyilvános közéleti szereplésről
készült felvétel esetén.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján, az Egyetem, illetve
más harmadik fél jogos érdeke

3.4. Tájékoztatás az Adatkezelőnél kollégiumi felvételi eljárásban résztvevő aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező felsőbb évfolyamon tanulmányokat folytató pályázók részére

1

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

név, Neptun- kód,
email cím

A rendezvényen történő
megjelenéssel biztosítható a
kollégiumi felvételihez
szükséges – a Hallgatói
Térítési és Juttatási
Szabályzat (a továbbiakban:
HTJSZ) 60.§. (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott
pályázati feltétel
teljesülésének igazolása.

Jogalap

GDPR. 6. cikk (1)
bek. e) pontja
alapján az Egyetem
közérdekű
feladatának
teljesítése.

Az adat hiányának
következménye
Ha az érintett nem
vesz részt az
Adatkezelő közösségi
életében igazolható
módon, abban az
esetben nem jogosult
kollégiumi férőhelyre.
A kollégiumi férőhely
igénylésére benyújtott
pályázat elutasításra
kerül.

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.

3.5. Az Egyetem területére történő belépéssel összefüggő adatkezelés
A kezelt adatok köre

Elektronikus
megfigyelőrendszer

Adatkezelés célja
Az Egyetem az emberi élet, a testi
épség, a személyi szabadság védelme,
a veszélyes anyagok őrzése, az
épületüzemeltetés és a
kommunikáció szempontjából
kritikus infrastruktúra védelme
érdekében, illetve vagyonvédelem
céljából elektronikus megfigyelő
rendszert alkalmaz. A rendszer
felvételeket készít és tárol.

Jogalap

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

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Egyetem a tájékoztató 3.3. pontjában említett adatkezelés kapcsán
- adatfeldolgozóként az OPA Szolgáltató Bt. (székhely: 1182 Budapest, Vércse utca 45/B.,
cégjegyzékszám: 01 06 416126, képviseli: Szilágyi Dénes) szolgáltatásait, valamint
- a nyomdai úton megjelenő kiadványok esetén az Egyetem a Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális
és Kereskedelmi Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., képviseli: Koltányi
Gergely, cg.: 01-09-690253, adószám: 10413544-2-42, honlap: https://ludovika.hu/);
- SDA Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., képviseli: Fehér István, cg.: 0110-140314, adószám: 11684057-2-43, honlap: https://www.sdadms.hu/).
-

Az Egyetem a tájékoztató 3.5. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi
igénybe az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út
1., cégjegyzékszám: 01-09-350854, adószám: 27125900-2-42, képviseli: Rósa Henrik, honlap:
https://campus21.uni-nke.hu/).

-

Az Egyetem a tájékoztató 3.4. pontjában említett adatkezelés kapcsán: azon szervezeti egység,
egyetemi testület, amely jogosult a kollégiumi felvételi eljárásban döntéshozatalra, illetve
közreműködik a felvételi eljárás lebonyolításában.

5. A személyes adatok tárolásának ideje
A tájékoztató 3.2. pontjában említett esetben az Egyetem személyes adatokat a hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli, de legkésőbb – szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a
rendezvényt követő tizenötödik napon törli. A hozzájárulását az adatvedelem@uni.nke.hu e-mail címre
küldött levelében bármikor visszavonhatja, e visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján
végzett adatkezelés jogszerűségét.
A tájékoztató 3.3. pontjában említett esetben 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
szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, egyetemi kiadványokhoz.

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.
7. Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik az Egyetemen.
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, 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 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.

