Ikt. szám: NKE/5017/2022

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kezelt „központi” Facebook és Instagram oldalak
használatával kapcsolatban

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. Deli Gergely rektor
2.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Debreceniné Deák Veronika
Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu
Telefonszáma: +36 1 432 9000 / 29833
3.

Tájékoztatás az Egyetem által kezelt Facebook és Instagram közösségi oldalakon
megjelenő tartalmakkal összefüggésben

Érintettek köre
Az
egyetemi
életet
és
képzéseket
bemutató
felvételeken
szereplő
természetes
személyek.
Az
Egyetem
rendezvényein
részt
vevő
természetes
személyek.
Az
Egyetem
rendezvényére
meghívott
személyek.
Közéleti
események,
beszélgetéseken
részt
vevő
személyek

Személyes
adatok kezelt
köre

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatszolgálatatás
elmaradásának
következménye

Név,
fénykép,
videó
–
és
hangfelvétel.

Az
Egyetem
népszerűsítése,
bemutatása
a
szélesebb
közönség
számára.

GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés
b)
pontja alapján az
Érintett és az
Egyetem között
létrejött
szerződés.

Nincs
következménye,
azonban
a
marketing
célú
felvételeken
nem
jelenik
meg
az
Érintett.

Név, fénykép.

Név,
fénykép,
videó
–
és
hangfelvétel.

Egyetem
által
szervezett
közéleti,
szakértői
beszélgetések és
rendezvények
szervezése
és
lebonyolítása, a
beszélgetés
elérhetővé
tétele.
az
érdeklődők
számára.

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

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
e)
pontja
alapján
közfeladat
ellátását
szolgálja.

1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000
POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | adatvedelem@uni-nke.hu, uni-nke.hu

Nincs
következmény.

4.

Facebook és Instagram által kezelt személyes adatok, amelyek elérhetőek, láthatóak
az Egyetem számára
Érintett

Azok a Facebook
felhasználók,
akik az Egyetem
bejegyzéseit
„kedvelik”,
az
egyes
bejegyzésekhez
hozzászólnak, a
tartalomra
reagálnak,
ideértve
annak
megosztását
is
harmadik
személy részére valamint akik az
Egyetem
által
megosztott
eseményre
visszaigazolnak
5.

Kezelt adatok
köre

Név,
képmás,
minden
egyéb
olyan személyes
adat, amelyet az
Érintett láthatóvá
tesz.

Adatkezelés
célja

Az
Egyetem
kapcsolattartása a
hallgatókkal,
felvételizőkkel és
minden
érdeklődővel.

Jogalap

Személyes
adatok forrása

GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés
a)
pontja alapján az
érintett
hozzájárulása.

Az
Egyetem
nyilvános
forrásból értesül
a
személyes
adatokról,
az
Érintett
közösségi
profilján
megosztott
adatokról.

Az adatkezelés koncepcionális megvalósulása

A tárgyi adatkezelés magában foglalja az Egyetem közösségi felületeinek kezelését, tartalmak
megosztását, illetve moderálás során az Egyetem közösségi felületein elérhető tartalmakra reagáló
regisztrált felhasználók személyes adatainak, bejegyzéseinek, hozzászólásainak kezelését.
6.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A
közösségi
oldal
tartalom
szolgáltatását
az
rendezvényszervezéséért felelős szervezeti egysége végzi.

Egyetem

kommunikációjáért

és

Adatfeldolgozók:
a) New Land Media Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72., képviseli: Balásy
Gyula, honlap: www.lounge.hu, elérhetőség: info@newland.hu, adószám: 24670827-2-44)
b) Facebook, Instagram: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin,
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
c) Buzás Beáta (Buzas.Beata@uni-nke.hu)
7.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama vonatkozásában a Facebook gyakorlata az irányadó.
8.

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 észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy
feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik.
Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló
szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.
A tárgyi közösségi oldal kiválasztása előzetes mérlegelésen alapuló kiválasztási folyamat eredménye,
mely során az Egyetem figyelembe vette a tartalomszolgáltatók adatvédelmi, adatbiztonsági
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feltételeknek való megfelelését is. E weboldalak általi személyes adatkezelés vonatkozásában azok
adatvédelmi, adatbiztonsági előírásai, szabályai irányadóak, amelyek lehetővé teszik igény esetén
az adatok azonnali törlését. A közösségi profilokhoz kizárólag az arra kijelölt személyeknek van
hozzáférési jogosultsága.
9.

Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.
10. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás
Az adatkezelésnek helyet adó közösségi oldal használata révén a Facebook és Instragram által tárolt
helyre továbbításra kerülhet.
11. 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 adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, 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 nyilatkozat 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 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),

d) 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),
e) 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),
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 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
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 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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