Ikt. szám: 34000/3771/2021.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által biztosított eduID azonosításon alapuló
szolgáltatásokkal 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 elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu
Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék
3.

Tájékoztató az eduID azonosításon alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatosan
az érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetetten jut az Egyetem
tudomására az érintett személyes adata (GDPR 14. cikk szerinti tartalom)
Érintettek
kategóriái

Kezelt
adatok köre

Adatkezelés
célja

Jogalap

Egyetemi polgárok
(az
Egyetem
hallgatói,
doktoranduszai,
oktatói, kutatói és
foglalkoztatottjai).

Teljes név, email
cím,
intézményhez
fűződő
viszony,
egyedi
azonosító, IP
cím.

Az
eduID
azonosítással
igénybe vehető
szolgáltatások
(így
különösen
online könyvtár
adatbázisok,
fájlküldő
szolgáltatás,
felhőszolgáltatás,
közös fejlesztést
támogató
környezet stb.)
használatának
biztosítása.

A GDPR 6.
cikk
(1)
bekezdés f)
alapján – az
Egyetem
jogos
érdeke.
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Személyes
adatok
forrása
Neptun
rendszerből
szinkronizált
adatbázis.

4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
a) az Egyetem azon foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából
eredően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük, valamint
b) az igénybe vett szolgáltatást nyújtó eduID Föderáció Tag-, illetve Partnerintézmény.

5.

Az adatkezelés koncepcionális megvalósulása

Az eduID a hazai oktatási és kutatóintézetek felhasználóazonosítási szolgáltatása,
amelynek célja, hogy a felhasználók minél szélesebb körű belső, illetve külső informatikai
szolgáltatásokat vehessenek igénybe úgy, hogy az azonosítást a saját intézményük hajtja
végre. Az azonosító intézmény a szolgáltatás igénybevételéhez előre meghatározott
felhasználói adatokat ad át a szolgáltatást nyújtó részére. Az intézmények bizalmi
szövetséget, ún. föderációt alkotnak, amelynek tagjai elfogadják egymás felhasználóit
azonosítottnak.
A szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor a szolgáltató weboldalán a felhasználó
intézménye azonosításra kerül. A szolgáltató az azonosítás során a felhasználót átirányítja
az Egyetem szervere által biztosított bejelentkező oldalra. A felhasználói név és jelszó,
valamint az azonosító érvényességének ellenőrzését az Egyetem szervere hajtja végre.
Sikeres azonosítás esetén a tárgyi adatok a szolgáltató szerverére az Egyetem által
átadásra kerülnek az igénybevétel jogosságának bizonyítása céljából. A szolgáltató ezek
alapján regisztrálja a felhasználót és elkészíti a saját szerverén a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges úgynevezett „helyi” fiókot, mely a regisztrációs folyamat
során az Egyetem által átadott egyedi azonosítóval összekapcsolásra kerül. Az
azonosításnál a felhasználó fiók érvényességének és jelszónak az ellenőrzését mindig az
Egyetem szervere fogja végezni.
6.

Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a tárgyi adatokat 6 hónapig kezeli az esetleges felhasználói igények elbírálása
és teljesítése, valamint a panaszok hatékony kivizsgálása érdekében.
7.

Adatfeldolgozó

Az Egyetem az eduID azonosításon alapuló szolgáltatások biztosításával összefüggő
adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként az eduID Föderáció Tag-, illetve Partnerintézmény
szolgáltatásait veszi igénybe.
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 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, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.
A tárolt adatokhoz csak az informatikai Igazgatóság Alkalmazásfelügyeleti Osztály
üzemeltetői férnek hozzá, Ők rendelkeznek jogosultsággal a szerver eléréséhez. Az elérés
csak az arra kijelölt eszközökről van engedélyezve, minden belépésről log bejegyzés
készül.
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8. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)
Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.
9. Harmadik országba,
adattovábbítás

illetve

nemzetközi

szervezet

részére

történő

Harmadik országbeli szolgáltatás igénybevétele esetén az adatok továbbításra kerülhetnek
harmadik országba.
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
-

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
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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) is fordulhat.
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