Ikt. szám: 34000/13149/2022.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportkártya igénylésével és használatával
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. 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 egyetemi Sportkártyával kapcsolatosan az érintettek részére,
abban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat
3.1.

Az egyetemi Sportkártya igénylésével és lemondásával összefüggő
adatkezelés

Érintettek kategóriái
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
hallgatója,
foglalkoztatottja
(vezényelt és kirendelt állomány
is).
Az Egyetem tulajdonlása és tulajdonosi
joggyakorlása
mellett

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

Név,
szül.
hely, idő,
adóazonosító jel,
állandó
cím,

lak-

NEPTUNkód, e-mail
cím.

A
megigényelt Sportkártya kiállításának lehetővé tétele.

Jogalap

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A GDPR1 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján, az
érintett hozzájárulása.

Az adatszolgáltatás
a
Sportkártya
igényléséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása
a Sportkártya kiállítását akadályozó tényező.

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
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működő gazdálkodó
szervezet
munkatársa.
Az
Egyetemmel
külön megállapodást kötött szervezettel
jogviszonyban
álló
személyek.
Egyedi engedély
alapján jogosult
magánszemélyek.
Sportkártya birtokosa.

Név,
szül.
hely, idő,
adóazonosító jel,
állandó
cím,

lak-

Az adatszolgáltatás
a
Sportkártya
igényléséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása
a Sportkártya kiállítását akadályozó tényező.

A
megigényelt Sportkártya kiállításának lehetővé tétele.

e-mail cím.

Név,
szül.
hely, idő,
adóazonosító jel,
állandó
cím,

lak-

NEPTUNkód, Sportkártya
száma.

A Sportkártya
lemondásával
összefüggő
adminisztratív feladatok
végrehajtása,
a Sportkártya
visszavétele.

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

Az adatszolgáltatás
elmaradása a Sportkártya visszavonását, a szolgáltatás
lemondását akadályozó tényező.

3.2. Az egyetemi Sportkártya használatával összefüggő adatkezelés
Érintettek kategóriái

Az
Egyetem
Sportkártyával
rendelkező foglalkoztatottjai
és aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgatói, akik kártyabirtokosnak minősülnek.
Az Egyetem tulajdonlása
és
tulajdonosi joggyakorlása mellett
működő
gazdálkodó
szervezet azon
munkatársai,
valamint egyedi
engedély alapján azon magánszemélyek,

Kezelt adatok köre

Név,
Sportkártya azonosítószáma,
személyazonosító
okmány személyes adattartalma.

Adatkezelés célja

A
kártyahasználat
jogosultságának ellenőrzése, az egyetemi sportszolgáltatások igénybevétele.
A
sportkártyával
egyidejűleg a belépőkártyát illetve személyazonosításra alkalmas
okiratot
szükséges
bemutatni.

Jogalap

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

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az egyetemi sportszolgáltatások
igénybevétele nem
biztosítható kedvezményes áron.
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akik Sportkártyával
rendelkeznek.

Sportkártya birtokosa

Sportkártya birtokosa

4.

Név, lakcím.

Név, személyazonosító
adatok, a felfüggesztési
kérelem személyes adattartalma,
a
benyújtás indoka.

Amennyiben személyesen nem tudja leadni az Adatkezelő
részére a Sportkártyát úgy lehetőség
van
postán
való
megküldésre is –
ajánlott
tértivevényes levélként. Az
adatkezelés célja a
Sportkártya eljuttatása az érintetthez.

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

A Sportkártya díja a
lemondás
nélkül
változatlanul levonásra kerül.

A Sportkártya fizetésének felfüggesztése
külön kérelemben az
ok
megjelölésével
kérhető. Az adatkezelés célja a felfüggesztési
kérelmek
elbírálása.

A GDPR 6.
cikk (1) bek.
a)
pontja
alapján
az
érintett hozzájárulása.
Egészségügyi adatok
vonatkozásában
a
GDPR 9. cikk
(2) bek. a)
pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A Sportkártya fizetésének a felfüggesztése nem biztosítható.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Egyetem Sportkártyával kapcsolatosan érintett szervezetei:
˗
˗
˗

Campus Igazgatóság – Vagyonhasznosítási és Sportiroda
Gazdasági Hivatal
Oktatási és Tanulmányi Iroda

Az Egyetem a kártyahasználat jogosultságának ellenőrzése céljából az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:
-

5.

NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út
1., cég-jegyzékszám: 01-09-350854, adószám: 27125900-2-42, képviseli: Novákné Balogh Katalin, honlap: https://campus21.uni-nke.hu/)
Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja,
e visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulás visszavonásának hiányában a Sportkártya lemondását követően
a tárgyi adatok törlésre kerülnek a Sportiroda nyilvántartásából. Ez alól kivételt képez a
Sportkártya azonosítószáma, amely a lemondást követően külön adatbázisban kerül rögzítésre hozzájárulás visszavonásának hiányában 3 évig.
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6.

Az adatkezelési tevékenység megvalósulása

Az Egyetem az érintettek részére Sportkártya igénylését teszi lehetővé, amely feljogosítja
birtokosát az Egyetemen elérhető egyes sportszolgáltatások ingyenes vagy kedvezményes
igénybevételére. A Sportkártya igénylése adatlap kitöltése és kérelem benyújtása útján
történik. A sportszolgáltatás igénybe vevője2 jogosultsága igazolására – annak megkezdése előtt – minden alkalommal köteles a Sportkártyáját, valamint belépőkártyáját együttesen felmutatni. Az érintett a beléptetésért felelős személyzet kérésére köteles bemutatni
az Egyetem sportlétesítményeibe történő belépés során Sportkártyájával együtt az érvényes személyazonosító okmányát – így különösen: személyazonosító igazolványa, gépjárművezetői engedélye, diákigazolványa vagy útlevele valamelyikét – is. Az Egyetem a részére továbbított adatokat kizárólag a fent megnevezett célból és feltételek mentén kezeli.
Az adatkezelési tevékenység teljes mértékben az Egyetem személyes és közérdekű adatok
védelméről, biztonságáról szóló szabályzata, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzata
alapján történik.
7.

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 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.
8.

Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást)

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal a tárgyi adatkezelés vonatkozásában az
Egyetemen nem történik.
9.

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Nem történik.
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 adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy

Az Egyetem tulajdonlása és tulajdonosi joggyakorlása mellett működő gazdálkodó szervezet azon munkatársai,
valamint egyedi engedély alapján azon magánszemélyek, akik Sportkártyát igényeltek.
2
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a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést
kapjon) (GDPR 15. cikk),
b) személyes adatok helyesbítését (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; illetve 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 adathordozhatóságának érvényesítését (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), továbbá
f)

az érintett tiltakozhat személyes adatainak 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.

Budapest, 2022. július 20.
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