Ikt. szám: 34000/4581/2021

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel összefüggésben
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 elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu
Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék
3.

Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem KEHOP-2.1.7-19-2019-00018
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan az érintettek részére, abban az
esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat
(GDPR1 13. cikk szerinti tartalom)
3.1. A pályázathoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával összefüggő adatkezelés
Érintettek
kategóriái

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

Jogalap

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Középiskolai
diákok,
középiskolai
tanárok, valamint a diákok
feletti
szülői
felügyeletet
gyakorló személy.

Név, e-mail
cím, telefonszám, születési adatok,
lakcím, oktatási
azonosító, oktatási
intézmény,
képmás,
hang.

Az
adatkezelés
célja
a
projekt
megvalósítása;
kapcsolattartás a
konkrét
rendezvénnyel kapcsolatos friss információk átadása céljából,
regisztráció
megvalósítása, va-

A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pontja alapján, az érintett
hozzájárulása.
A 16 éven aluli
diákok esetében a hozzájárulás
megadása a szülői
felügyeletet

A
rendezvényen
történő részvétel
nem biztosított.

GDPR: 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
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet).
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lamint a résztvevők várható létszámának felmérése.
Jelenléti és online
rendezvényeken
történő részvétel
biztosítása,
rendezvények
lebonyolítása. Online
rendezvények
megvalósításának
dokumentálása a
Microsoft
Teams
felületen keresztül.

gyakorló személy által a
hozzájáruló
nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával
történik.

3.2. A pályázattal összefüggő szemléletformáló előadásokkal kapcsolatos
adatkezelés
Érintettek
kategóriái

Középiskolai
diákok,
középiskolai
tanárok, valamint a diákok
feletti
szülői
felügyeletet
gyakorló személy.

4.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail
cím, telefonszám, születési adatok,
lakcím, oktatási
azonosító, oktatási
intézmény,
képmás,
hang.

Adatkezelés
célja

A projekt megvalósítása, a diákok
számára tudásátadás és szemléletformálás az ivóvízhasználat
és
a
szennyvízkezelés
témakörében.
A tudásátadás hatékonyságának
mérése
tesztek
formájában.

Jogalap
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pontja alapján, az érintett
hozzájárulása.
A 16 éven aluli
diákok esetében a hozzájárulás
megadása a szülői
felügyeletet
gyakorló személy által a
hozzájáruló
nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával
történik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A projekt megvalósítása nem biztosított.

Az adatkezelés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem KEHOP-2.1.7-19-201900018 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó rendezvényein való részvétellel kapcsolatosan, abban az esetben, amikor közvetetten jut az Egyetem
tudomására az érintett személyes adata (GDPR 14. cikk szerinti tartalom)
4.1. A rendezvényekre történő meghívással összefüggő adatkezelés
Érintettek
kategóriái

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

Jogalap

Személyes
adatok forrása

Középiskolai
tanárok.

Név, e-mail
cím.

Rendezvényre történő meghívás.

A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja alapján

Nyilvánosan
elérhető hon-
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az Egyetem jogos érdeke.

lapokon közzétett kapcsolati adatok.

4.2. A jelenléti rendezvények lebonyolításával összefüggő adatkezelés
Érintettek
kategóriái

Középiskolai
diákok,
középiskolai tanárok, a diákok
feletti
szülői felügyeletet gyakorló
személy.

Középiskolai
diákok,
középiskolai tanárok a diákok
feletti
szülői felügyeletet gyakorló
személy.

Kezelt
adatok
köre

Képmás.

Elektronikus
megfigyelőrendszer által rögzített
adatok.

Adatkezelés célja

Jogalap

Személyes
adatok forrása

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

A 16 éven aluli
diákok esetében a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján,
az
érintett hozzájárulása.
A
hozzájárulás
megadása
a
szülői felügyeletet gyakorló
személy által a
hozzájáruló
nyilatkozat kitöltésével
és
aláírásával történik.
16 éven felüli
diákok esetén a
GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja alapján,
az Egyetem jogos érdeke.

A
rendezvények lebonyolítása
során
keletkezik.

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
megfigyelőrendszert
alkalmaz. A rendszer
felvételeket készít és
tárol.

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

Az
érintett
Egyetem területére történő
belépése során
keletkezik.
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5.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Egyetem azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából eredően a
rendezvények és a szemléletformáló előadások lebonyolításához szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük.
Adatfeldolgozóként az online rendezvények, szemléletformáló előadások lebonyolítására
szolgáló Microsoft Teams platform üzemeltetője:
-

Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052,
Egyesült Államok, nyilvántartási szám: 600-413-485)

jogosult a személyes adatok megismerésére.
A projekt lebonyolítása során az alább felsorolt szervezetek adatkezelésre jogosult munkatársai:
-

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.);
BÁCSVÍZ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13., adószám: 10734702-203, képviseli: Kurdi Viktor);
Magyar Víziközmű Szövetség (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 25. IV: em.,
adószám: 19635325-2-41, képviseli: Nagy Edit);
ANPAST Europroject Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em.
13., adószám: 14473681-2-41, képviseli: Stumpf Gábor).

Az Egyetem adatkezelései kapcsán adatfeldolgozóként:
-

az OPA Szolgáltató Bt. (székhely: 1182 Budapest, Vércse utca 45/B., cégjegyzékszám: 01 06 416126, képviseli: Szilágyi Dénes);
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/)

szolgáltatásait veszi igénybe.
Az Egyetem projekttel kapcsolatos rendezvényein résztvevő személyekről készült felvételek az Egyetem különféle közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére:
6.

Google, 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.facebook.com/help/contact/540977946302970;
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA,
https://help.twitter.com/en/contact-us.

Az adatkezelés időtartama

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjaiban említett esetekben az Egyetem a személyes adatokat
a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli . A hozzájárulását az adatvedelem@uni.nke.hu email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás viszszavonásának hiányában az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási
időszak és záró ellenőrzések befejezése (várhatóan 2027. december 31.).
A tájékoztató 4.1. pontjában említett esetben a kontaktadatokat tartalmazó adatbázis félévente kerül felülvizsgálásra, mely során az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerülnek.
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A tájékoztató 4.2. pontjában említett esetben az érintett személyekről készült felvételeket
az Egyetem a projekt megvalósításának igazolására, népszerűsítés 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. Az elektronikus megfigyeléssel összefüggésben az Egyetem az érintett személyekről
rögzített képfelvételeket felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 24 napig
tárolja.
7. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása
Az Egyetem a KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 azonosítószámú „Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén” című
pályázathoz kapcsolódóan a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén tanuló középiskolás diákok
részére szemléletformáló tevékenységet végez. Ennek hatékony és eredményes megvalósítását az Egyetem online és személyes jelenléti rendezvények, előadások keretében végzi.
A szemléletformáló előadások során a résztvevő diákokkal a tudásátadás hatékonyságának
mérése céljából teszt kitöltetésére kerül sor. A rendezvények és az előadások szervezésével, lebonyolításával összefüggő személyes adatok részben az Egyetem szerverein kerülnek tárolásra. A szerveren, azaz a tárhelyen található kép-és hangfelvételekhez, fájlokhoz
az Egyetem hozzáfér. Ezen kívül az online események a Microsoft Teams felületen kerülnek
lebonyolításra, így a személyes adatok a Microsoft Corporation tulajdonában álló szervereken is kezelésre és tárolásra kerülnek. Az események megörökítése és megtörténtének
igazolása céljából a rendezvényen és előadáson készült felvételek az Egyetem honlapján,
közösségi felületein közzétételre kerülhetnek. A közösségi felületeken közzétett adatokat
a tartalomszolgáltatók saját szervereiken is tárolják.
8.

Az adatok védelme és biztonsága

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 ésszerű 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.
Ezen kívül az 5. pont „A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái” alatt
nevesített tartalomszolgáltatók kiválasztása előzetes mérlegelésen alapuló kiválasztási folyamat eredménye, mely során az Egyetem figyelembe vette a tartalomszolgáltatók adatvédelmi, adatbiztonsági feltételeknek való megfelelését is. Ezen weboldalak általi személyes adatkezelés vonatkozásában azok adatvédelmi, adatbiztonsági előírásai, szabályai
irányadóak, amelyek lehetővé teszik a hozzájárulás visszavonásának igénye esetén az adatok azonnali törlését.
9.

Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.
10. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás
A személyes adatok harmadik országba az Egyetem rendezvényeinek, előadásainak közösségi felületeken történő közzététele, valamint az online rendezvények lebonyolítása vonatkozásában kerülhetnek továbbításra.
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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 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 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 utca 911., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.
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