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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel szerződést kötő, és a kötelemmel 

kapcsolatban közreműködő személyek, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

azon foglalkoztatottjai részére, akik szerződéskötési folyamatban részt vesznek 

 

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 elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék 

3. Tájékoztatás az Adatkezelővel szerződést kötő személyek részére 

Érintettek köre Adatkezelés célja Jogalap 

Az adatszolgáltatás 

elmaradásának 
következménye 

Adatkezelővel szerződést 
kötő természetes személy 

(ide sorolandó: egyéni 
vállalkozó, számlát adó 
magánszemélyek) 

Az Adatkezelő és az 
Érintett között létrejött 
szerződés teljesítésének 
biztosítása és a teljesítés 
megtörténtének 
igazolása. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
alapján a Felek között 
létrejött szerződés 
teljesítése és c) pont 
szerint jogszabályi 
kötelezettség 

teljesítése. 

A szerződés megkötése 
nem biztosítható. 

Adatkezelővel szerződést 
kötő jogi személy, 

személyes joga szerint 
jogképes szervezet 

képviselője, vezető 
tisztségviselője 

Az Adatkezelővel 
szerződő partner 
képviselete a 2013. évi 
V. tv. 3:116. § (1) 
bekezdés alapján 

köteles a képviselőjének 

az aláírását kezelni. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
alapján jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése. 

Jogszabályi előírás, 
enélkül nem köthető 
meg a szerződés. 

 
Adatkezelővel szerződést 
kötő kötelezettségvállaló, 
pénzügyi ellenjegyző, 

utalványozó, 
teljesítésigazolást kiállító 
természetes személy 

Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 25. és 26. 
alfejezeteiben 
meghatározott 
kötelezettség 
teljesítése. 

mailto:nke@uni-nke.hu
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Adatkezelő részére 

átláthatósági nyilatkozat 
adására jogosult személy 

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet - az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról 
50.§ (1a) bekezdés 
szerinti nyilatkozattételi 
kötelezettség 

teljesítése. 

4. A szerződéses jogviszonyokban szereplő azon természetes személyek 

részére történő tájékoztatás, akiknek a személyes adata közvetett módon 

kerül, vagy a szerződéskötési folyamat lebonyolítása során közvetetten jut az 

Adatkezelő tudomására 

Érintettek köre 
Kezelt adatok 

kategóriái 
Adatok forrása 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelő birtokába kerülő olyan 
dokumentumban szereplő 

természetes személyek, akik 
személyes adatai feltüntetése jogi 
kötelezettség (pl. ügyvédi ellenjegyzés, 
kamarai jogtanácsosi ellenjegyzés, 
átláthatósági nyilatkozatban szereplő 

tulajdonos) 

név, telefonszám, 
email cím, 

munkahely címe, 
KASZ szám, 
beosztás 

Az érintett által 

átadott 
dokumentumok. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont 

alapján jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése. 

Adatkezelővel szerződéses 
jogviszonyban lévő jogi személy, 
személyes joga szerint jogképes 
szervezet kapcsolattartója 

név, telefonszám, 
email cím, pozíció 

Az érintett 
munkáltatója. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – a 
szerződő felek közös 
érdeke az átlátható, 

hatékony 
szerződéskötési 
folyamat 

lebonyolítása. 

A szerződés teljesítésében 
közreműködő – a kapcsolattartó 

személyétől eltérő – további jogszabályi 
előírás alapján eljáró természetes 
személy (pl.hatósági engedély 
kiadományozója, adatvédelmi 
tisztviselő) 

név, telefonszám, 

mobiltelefonszám, 
email cím, pozíció, 
valamint az 
általános 
közigazgatási 

eljárásról szóló 
2016. évi CL. 

törvény - az 
általános 
közigazgatási 
rendtartásról 
törvényben 
meghatározott 
okiratokon szereplő 

személyes adatok 

Az érintett 

munkáltatója, 
foglalkoztatottja 
vagy más 
nyilvános forrás. 

Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítésének hatékonyabbá tétele. 

  

5. Az Adatkezelő foglalkoztatottjai részére történő tájékoztatás 

 

Érintettek köre Adatkezelés célja Jogalap 
Az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

A kötelezettségvállaló, 
pénzügyi ellenjegyző, 
teljesítésigazolást 
kiállító kamarai 
jogtanácsosi 
ellenjegyzést végző 

természetes személy 
(amely az ügyvédi 
tevékenység 2017. évi 

A 2013. évi V. tv. 
3:116. § (1) bekezdés 
alapján köteles a 
képviselőjének az 
aláírását kezelni, 
illetve az 

államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. 
törvény 25. és 26. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont 
alapján jogszabályi 
kötelezettség 

teljesítése. 

Jogszabályi előírás, enélkül 
nem köthető meg a 
szerződés. 

https://www.uni-nke.hu/
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LXXVIII. törvény hatálya alá 

tartozik) 

alfejezeteiben 

meghatározott 
kötelezettség 
teljesítésére. 

A szerződés 
teljesítésében 
közreműködő – a 

kapcsolattartó, illetve a 
kapcsolattartó személyétől 
eltérő – további 
természetes személy 

A szerződés 
teljesítésének 
hatékonyabbá tétele 
 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont – a 
szerződő felek közös 
érdeke, hogy a 
szerződés a hatályos 
jogi előírásoknak 
megfeleljen és erről 
mindkét fél 

érdemben 
megbizonyosodjon  

A szerződéskötési és –
teljesítési folyamatot 

lassíthatja, nehezítheti, 
amelyből hátránya 
származhat a feleknek. 

A jogi ellenjegyző, jogi 
vizsgáló  

A szerződés ellen-

őrzésének igazolása, 
amelynek célja, hogy a 
jogügylet megfeleljen 

a jogszabályi 
előírásoknak. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont – a 
felek közös érdeke, 

hogy a szerződés a 
hatályos jogi 
előírásoknak 

megfeleljen és erről 
mindkét fél 
érdemben 
megbizonyosodjon 

Az aláíró személyek 
biztosítják arról a másik 
felet, hogy a szerződést 
érdemben megvizsgálták 

és rendben lévőnek 
találták. Ennek 
megtörténte nélkül a 
szerződéses folyamat nem 
zárható le. Ez alól az az 
eset jelent kivételt, amikor 

a belső előírás alapján az 
aláírás elmaradása 
indokolt. 

Adatvédelmi tisztviselő 

Az Európai Unió 
adatvédelmi 
rendelkezéseinek való 
megfelelés biztosítása. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont 
alapján jogszabályi 

kötelezettség 
teljesítése. 

A jogszabálynak történő 
megfelelés nem 

biztosítható. 

 

6. Jelenléti szerződéskötés esetén az Egyetem területére történő belépéssel 

összefüggő adatkezelés 

- az érintettek kategóriájába az Egyetem területére belépő személyek 

tartoznak. 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

Elektronikus 

megfigyelőrendszer által 

rögzített adatok. 

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. 

7. A személyes adatok címzettjei 

a) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre 

A személyes adatokba az Adatkezelő azon foglalkoztatottjai tekinthetnek be, akik a 

szerződés előkészítésében, végrehajtásában, tárolásában részt vesznek. Továbbá a 

jogszabályban meghatározott azon szervek, melyeket jogszabály ellenőrzésre feljogosít.  
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b) A személyes adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozók köre 

A szerződés megkötéséhez szükséges tárgyalási, egyeztetési folyamatok lebonyolítására 

szolgáló Microsoft Teams, illetve a Microsoft Outlook platform üzemeltetője a Microsoft 

Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok, 

nyilvántartási szám: 600-413-485) jogosult a személyes adatok megismerésére. 

Amennyiben a szerződés sajtónyilvános és publikálásra kerül az Adatkezelő 

médiafelületein, adatfeldolgozóként jogosultak a személyes adatok (ide sorolva a képmás 

és hangfelvételt is) 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.facebook.com/help/contact/540977946302970   

- Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, 

https://help.twitter.com/en/contact-us 

8. Az adatkezelés időtartama 

A szerződések - így a benne foglalt személyes adatok – megőrzési ideje a konkrét 

jogügyletre vonatkozó tárolási illetve elévülési idő eltelte. 

Az átláthatósági nyilatkozat tárolási ideje a szerződés megszűnésétől számított 8 év. 

9. Az adatok védelme 

Az Adatkezelő 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 Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa 

kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott 

a hozzáférés, jelszavas védelem működik.  

Az Adatkezelő rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról 

szóló szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

 

10. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik. 

11. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő 

adattovábbítás: 

A személyes adatok harmadik országba a sajtónyilvános szerződések közösségi felületeken 

történő közzététele vonatkozásában és a kapcsolattartó e-mail cím megadásával és az 

azon keresztüli kommunikációval összefüggésben kerülhetnek továbbításra. 

  

https://www.uni-nke.hu/
mailto:legal@support.youtube.com
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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12. 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 9-11., tel.: 06-1-391-

1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.) is fordulhat. 

Budapest, 2022. június 14. 

https://www.uni-nke.hu/
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