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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Nemzetek Európája Karrierprogram jelentkezési és felvételi eljárásával össze-

függésben  

 

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 Nemzetek Európája Karrierprogram jelentkezési és felvételi el-

járásával kapcsolatosan az érintettek részére, abban az esetben, amikor köz-

vetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR1 13. cikk szerinti 

tartalom) 

                                                           
1 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). 

Érintettek 

kategóriái 
Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmara-

dásának követ-

kezménye 

Nemzetek 

Európája 

Karrierprog-

ramra jelent-

kező termé-

szetes sze-

mély. 

 

 

Név, születési név, 

anyja neve, születési 

hely és idő, állampol-

gárság és annak kez-

dete, amennyiben el-

tér a születés dátum-

ától, lakcím, értesítési 

A Karrierprog-

ramra való je-

lentkezési eljárá-

sával összefüggő 

kapcsolattartás. 

A jelentkezési el-

járás eredmé-

nyének közlése. 

Az adatkeze-lés 

a GDPR 6. cikk 

(1) be-kezdés 

a) pontján ala-

pul, jogalapja 

az érintett hoz-

zájárulása. 

A jelentkező nem 

vehet részt a 

Nemzetek Euró-

pája Karrierprog-

ram jelentkezési 

és felvételi eljá-

rásában. A kap-

csolattartás nem 

biztosított, így a 

mailto:nke@uni-nke.hu
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cím, e-mail cím, tele-

fonszám, személyi 

igazolvány száma.  

felvételi eljárás-

ban az érintett 

nem vehet részt. 

Nemzetek 

Európája 

Karrierprog-

ramra jelent-

kező termé-

szetes sze-

mély. 

 

 

Elvégzett főiskolai 

vagy egyetemi intéz-

mény neve, a meg-

szerzett végzettség 

megnevezése és 

szintje, oklevél 

száma, kelte, munka-

hely neve és címe, 

munkahelyi beosztás, 

munkaviszony kez-

dete, felsőfokú vég-

zettség, felsőfokú an-

gol nyelvtudást bizo-

nyító, angol nyelvű 

önéletrajz, angol 

nyelvű motivációs le-

vél. 

A bemeneti köve-

telmények ellen-

őrzése. A jelent-

kezés elbírálásá-

nak elősegítése, 

a szakmai felké-

szültség igazo-

lása. 

Az adatkeze-lés 

a GDPR 6. cikk 

(1) be-kezdés 

a) pontján ala-

pul, jogalapja 

az érintett hoz-

zájárulása. 

Amennyiben az 

érintett nem szol-

gáltat adatot, úgy 

a bemeneti köve-

telmények ellen-

őrzése nem biz-

tosított, továbbá 

a jelentkezését 

nem lehet elfo-

gadni, nem nyer-

het felvételt. 

Nyelvvizsgabizonyít-

vány, személyre szóló 

ajánlás egyetemi ok-

tatótól vagy diploma-

tától, szakmailag re-

leváns haza / nemzet-

közi munkatapaszta-

latról szóló nyilatko-

zat, egyéb releváns 

többletpont megszer-

zését igazoló doku-

mentum. 

Személyre szóló aján-

lás esetében: az aján-

lást adó neve, titu-

lusa, intézményének 

az elnevezése. 

A felvételi eljárás 

során többlet-

pontok megszer-

zésére való jogo-

sultság megálla-

pítása. 

A GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) 

pontja alapján a 

jelentkező jo-

gos érdeke a 

pályázati kiírás-

ban meghatáro-

zott dokumen-

tumok benyúj-

tása és egyúttal 

az adatkezelő 

jogos érdeke a 

támogató doku-

mentumo(ka)t 

figyelembe 

venni, amely az 

adat-kezelőnek 

a pályázati cél-

lal összefüggő 

tevékenység-

nek a színvona-

lát és minősé-

gét szolgálja. 

Amennyiben az 

érintett nem szol-

gáltat adatot, 

többletpont az 

adott jogcím te-

kintetében nem 

számítható ré-

szére. 

Nemzetek 

Európája 

Karrierprog-

ram tekintet-

ében felvé-

telt nyert 

természetes 

személy. 

 

Név, születési név, 

anyja neve, születési 

hely és idő, állampol-

gárság és annak kez-

dete, amennyiben el-

tér a születés dátum-

ától, lakcím, értesítési 

cím, e-mail cím, tele-

fonszám, személyi 

igazolvány száma, 

adószám, TAJ szám, 

A felvételt nyert 

személyek eseté-

ben képzési szer-

ződés megkötése 

és teljesítése, a 

képzés megvaló-

sítása, oktatás-

szervezési fel-

adatok végrehaj-

tása. 

Az adatkeze-lés 

a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés b) 

pontja alapján a 

felvételt bizto-

sító pályázati 

anyag az érin-

tett pályázati 

nyertességgel 

együtt járó 

A jelentkező sze-

mély nem vehet 

részt a Nemzetek 

Európája Karrier-

programban. 
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4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

A Karrierprogram Programigazgatója, valamint a programkoordinációért felelős szervezeti 

egység:  

- Stratégiai Tanulmányok Intézete, 

- Rektori Tanácsadó Iroda, Képzési Programok Osztály, 

- az Egyetem azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából 

eredően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük. 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az érintett által a regisztráció során megadott személyes adatokat az Egyetem: 

ösztöndíj ígénylése 

esetén bankszámla-

szám, 

felsőfokú végzettsé-

get igazoló doku-

mentum(ok) érin-

tettre vonatkozó sze-

mélyes adattartalma, 

a nyelvismeretet iga-

zoló dokumen-

tum(ok) érintettre 

vonatkozó személyes 

adattartalma,  

önéletrajz, 

motivációs levél;  

az érintett (jelent-

kező) döntése alapján 

egyéb támogató do-

kumentum(ok) érin-

tettre vonatkozó sze-

mélyes adattartalma. 
 

szerződéskö-

tésre irányuló 

szándéknyilat-

kozatának mi-

nősül. 

A képzés értékelései-

nek rész- és összesí-

tett eredményei, a 

jogviszony típusa, ke-

letkezésének és meg-

szűnésének időpontja 

és módja, az általa 

folytatott képzés 

megnevezése, a kép-

zés befejezésének 

várható időpontja, a 

tanulmányainak érté-

kelése, vizsgaadatok, 

megkezdett félévei, a 

tanúsítványra vonat-

kozó adatok, a jogvi-

szonyból adódó jogok 

és kötelezettségek 

teljesítéséhez szüksé-

ges adatok, az adato-

kat igazoló okiratok 

azonosítására szol-

gáló adatok. 

A képzési szerző-

désben rögzített 

jogok nem gya-

korolhatók, köte-

lezettségek nem 

teljesíthetők. 



 

4 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | adatvedelem@uni-nke.hu, uni-nke.hu 

a) a Nemzetek Európája Karrierprogramjába való felvételt nyert személyek (nyertes 

jelentkezők) esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik; az érintett 

hozzájárulása visszavonásának hiányában az adatkezelés szükségessége három-

évente felülvizsgálatra kerül, vagy  

b) a Nemzetek Európája Karrierprogramjának felvételi eljárása során sikertelenül sze-

replő személyek (nem nyertes jelentkezők) esetében a felvételt elutasító döntés 

közlésétől számított 30. napon törlésre kerül a benyújtott pályázati anyag.   

6. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása 

A beérkezett adatok az Egyetemi szerveren, az „T” meghajtón a Rektori Tanácsadó Iroda, 

Képzési Programok Osztály  által hozzáférhető mappában kerülnek elektronikusan táro-

lásra. A résztvevők az adataikat a https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/jelentkezes-2021 

honlapon töltik fel. A szerveren, azaz a tárhelyen található nevezett honlaphoz tartozó 

adminisztrációs felülethez, adatokhoz és fájlokhoz az Egyetem hozzáfér, mint a jelentke-

zési felület fejlesztője. 

7. Az adatok védelme és biztonsága 

Az Egyetem a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adat-

kezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevéte-

lével 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 al-

kalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvény-

telen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése 

vagy feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem műkö-

dik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.  

8. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattováb-

bítás 

Nem történik harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattováb-

bítás. 

10. 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 adatke-

zelőtől 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 nyilat-

kozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/jelentkezes-2021
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c) személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adat-

kezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indo-

kolatlan 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 kéré-

sére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel tel-

jesül) (GDPR 18. cikk), 

e) személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jo-

gosult 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 adatkezelő-

nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a sze-

mélyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fenn-

állása 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 em-

lített 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 el-

sőbbséget 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 (tilta-

kozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyo-

lultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá jogsérelem ese-

tén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tar-

tózkodási 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) is fordulhat. 

mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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