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AI EGYETE
EM

ADATKKEZELÉSI ÉSS ADATVÉDEELMI TÁJÉKO
OZTATÓ
AZ ÓB
BUDAI EGYE
ETEM HALLG
GATÓINAK SZZEMÉLYES ADATAI
A
NEPTTUN RENDSZZERBEN TÖRRTÉNŐ
KEZELÉ
ÉSÉNEK TÁRG
GYÁBAN
Jelen tájékooztató célja, hogy
h
az Óbuddai Egyetemree (a továbbiakkban: Egyetem
m) felvételiző éés felvett, az Egyetemen
tanulmányookat folytató, vagy
v
tanulmánnyokat folytatoott személyek (a továbbiakbban: érintett) ttájékoztatást kapjanak
k
az
Egyetem ááltal a jelen táájékoztatóbann meghatározzott célból kezzelt és feldolgozott szeméélyes adataik köréről, az
adatkezeléss és adatfeldoolgozás feltéteeleiről, a folyam
matban részt vevők
v
személyéről, valaminnt a feleknek a személyes
adatok kezeelésével összeefüggő jogaikrról és kötelezeettségeikről a vonatkozó joggszabályoknakk megfelelőenn.
I. Jelen
J
tájékozttatóban haszznált rövidítéssek
I.1. GDPR: az Európai Parlament
P
és Tanács
T
2016/6679 Rendelete a természettes személyekknek a szeméélyes adatok
kezelése teekintetében töörténő védelm
méről és az illyen adatok szabad
s
áramlásáról, valam
mint a 95/46/E
EK rendelet
hatályon kívvül helyezéséről (általános adatvédelmi rrendelet);
I.2. Infotv.: az információós önrendelkeezési jogról és az információószabadságról szóló 2011. éévi CXII. törvéény
I.3. Nftv.: a nemzeti felsőőoktatásról szóóló 2011. évi C
CCIV. törvényy
II. A személyes ad
datok kezeléssével kapcso
olatos általános rendelkezzések
II.1. Az adaatkezelő megnevezése és elérhetőségeei
Óbudai Eggyetem
Székhelye: 1034 Budapeest, Bécsi út 96/b.
Központi hoonlap: www.unni-obuda.hu
Személyes adatai kezeléésével kapcsolatban az alábbbi email címeen kérhet tájékkoztatást: jog@
@uni-obuda.hu
II.2. Az adaatfeldolgozó megnevezése
m
e és elérhetőősége
Az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozótt nem vesz igéénybe.
II.3. A kezeelt adatok körre
II.3.1. Neptun rend
dszerben kezeelt hallgatói aadatokkal kap
pcsolatos adatkezelés össszefoglalása
Adatkezeléés célja

Az
A adatkezeelés célja: az
a Nftv. 18. § (1) bekkezdés szerinnt: a
jogviszonnyal,
j
, a juttaatások, keddvezmények,
kötelezettsségek
megállapításá
m
ával és teljeesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági
okból,
o
az Nftv--ben meghatáározott nyilvánntartások kezeelése

1

ÓBUDA
AI EGYETE
EM

Adatkezeléés jogalapja

Adatkezelőre
A
vonatkozó jo
ogi kötelezetttség teljesítéése [GDPR 6. cikk
(1)
( bekezdés cc) pont, az Nfftv. 18. § (1) beekezdés]

Kezelt adatok köre

Az
A Nftv. 3. meelléklet I/B alcíímben meghatározott adatook köre:
a)
a felvétellel öösszefüggő addatok:
aa)
a a jelentkezző családi és utóneve, nem
me, születési ccsaládi és utóneve,
anyja
a
születéési családi és utónevee, születési helye és ideje,
állampolgársá
á
ága, lakóhelyye, tartózkodáási helye, é rtesítési címe és
telefonszáma,
t
, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország
területén
t
valóó tartózkodás jogcíme és a tartózkodásrra jogosító okkirat külön
k
törvényy szerint a szabad moozgás és tarrtózkodás jogával
rendelkező
r
szzemélyek eseetén a tartózkodási jogot igazoló okmáány megnevezése
m
e, száma,
ab)
a az érettséégi vizsga adattai,
ac)
a a középiskkola adatai,
ad)
a a felvételi kérelem elbírálásához szükkséges adatokk,
ae)
a a felvételi eljárás adatai, a felvételi azzonosító,
af)
a a 48/D. § ((2) bekezdésee1 szerinti nyilaatkozat azonoosító száma;
b)
b a hallgatói j ogviszonnyal összefüggő adatok:
a
ba)
b a hallgatóó neve, nemee, születési neeve, anyja nevve, születési helye
és
é ideje, állam
mpolgársága, lakóhelye, tarrtózkodási hellye, értesítési címe
és
é telefonszááma, elektronnikus levélcím
me, nem maagyar államppolgár
esetén
e
a Maagyarország területén való tartózkodáás jogcíme és a
jogosító okiraat - külön törvéény szerint a sszabad mozgás és
tartózkodásra
t
tartózkodás
t
joogával rendelkező személyyek esetén a tartózkodási jogot
igazoló
i
okmánny - megnevezzése, száma,
bb)
b a hallgatóói (vendéghallgatói) jogviszzony típusa, kkeletkezéséneek és
megszűnésén
m
nek időpontja és módja, a hallgató áltaal folytatott kéépzés
megnevezése
m
e, állami tám
mogatottsága és munkarrendje, a kéépzés
befejezésének
b
k várható időppontja, a hallggató tanulmánnyainak értékeelése,
vizsgaadatok,
v
megkezdettt félévek, igéénybe vett ttámogatási iddő, a
hallgatói
h
jogvisszony szüneteelésének idejee,
bc)
b a külföldi ffelsőoktatási résztanulmány
r
yok helye, idej
eje,
bd)
b a képzéss során meggszerzett és elismert kreeditek, beszám
mított
tanulmányok,
t
be)
b a hallgattói juttatásokk adatai, a juttatásokra való jogosuultság
elbírálásához
e
szükséges adatok (szoociális helyzeet, szülők addatai,

48. § (2) * Az áállami (rész)ösztönddíjjal támogatott képzésre besorolt jeleentkező a beiratkozzáskor, az ilyen képzésre átsorolt halllgató az átsorolást követő első
bejelentkezéskoor nyilatkozik a képpzés feltételeinek váállalásáról.
1
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tartásra
t
vonattkozó adatok),,
bf)
b a hallgatói munkavégzéss adatai,
bg)
b a hallgató i fegyelmi és kártérítési
k
ügyyekkel kapcso latos adatok,
bh)
b a fogyattékossággal élőket
elbírálásához
e
szükséges addatok,

meggillető

különnleges

bánássmód

bi)
b a hallgatói balesetre vonnatkozó adatok,
bj)
b a hallgatóó diákigazolvványának sorrszáma, a töörzslap azonnosító
száma,
s
bk)
b a hallgató azonosító szááma, társadaloombiztosítási azonosító jelee,
bl)
b a szakmai gyakorlat teljeesítésére, az abszolutórium
mra, a záróvizssgára
(doktori
(
véddésre), a nyelvvizsgára, valamintt az oklevvélre,
letre vonatkozzó adatok,
oklevélmellékl
o
bm)
b a hallgaatói jogviszoonyból adódóó jogok éss kötelezettsségek
teljesítéséhez
t
z szükséges addatok;
c)
c a hallgatói ppályakövetésssel kapcsolatoos adatok;
d)
d a hallgató aadóazonosító jele;
j
e)
e az adatokatt igazoló okiraatok azonosítáására szolgálóó adatok;
f)f a hallgató által fizetettt díjak és térítések - a kötelezettsééghez
kapcsolódó
k
réészletfizetési kedvezmény,
k
halasztás,
h
meentesség - adaatai;
g)
g hallgatói támogatásban gyermekggondozást ssegítő ellátássban,
gyermekgondo
g
ozási díjban, rendszeres gyermekvédel
g
lmi támogatásban,
lakhatási
l
támoogatásban résszesülés esetéén e támogatáások adatai;
h)
h a hallgatóó tanulmányyai támogatása érdekébben, a hallgató
jogviszonyára
j
a tekintettel foolyósított - a 85.
8 § (1) és ((2) bekezdéséében2
foglaltak
f
szeri nt a Kormányy által rendeletttel alapított - öösztöndíj adattai;
i)i a hallgatóii kompetenciamérésre, annak eredméényére vonatkozó
adatok.
a
Adatkezeléés időtartamaa

A hallgatói joggviszony meggszűnésére voonatkozó bejeelentéstől szám
mított
nyolcvan
n
évig .

Adatkezeléés módja

Elektronikus
E
éés papír alapú

85. § (1) A Kormány a képzés éss kutatás minőségéének emelése céljábból a hallgatók, az oktatók és a kutató
ók támogatására össztöndíjat alapíthatt. A Kormány
által alapított össztöndíj - külön törvvény szerint - mentees a közterhektől.
(2) Az ösztöndíjj odaítélésének, felltételeinek rendjét a Kormány határozzza meg.
2
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II.3.2. Neptu
un rendszerbeen rögzített öösztöndíj adatokkal kapcsolatos adatkeezelés
Adatkezeléés célja

A Bursa Hu ngarica Felsőőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
ösztöndíjpályá
ö
ázat lebonyolítása és azz ösztöndíjra való jogosuultság
ellenőrzése.
e

Adatkezeléés jogalapja

Adatkezelőre
A
vonatkozó jo
ogi kötelezetttség teljesítéése [GDPR 6. cikk
(1)
( bekezdés cc) pont, az Nfftv. 4. mellékleet 2. bekezdéss a) pont]

Kezelt adatok köre

Az
A Nftv. 4. meellékletben meeghatározott adatok köre:
az
a ösztöndíjraa pályázó és az
a ösztöndíjban részesülő szzemély
a)
a természetees személyazoonosító adatai
b)
b adóazonos ító jele
c)
c lakóhelye
d)
d elérhetőségge
e)
e a felsőfokú képzésére voonatkozó adatook
f)f érettségi évee
g)
g a pályázó szociális rászzorultságát igazoló - a pállyázóra, a páályázó
közeli
k
hozzáttartozóira, illeetve a pályázzóval egy hááztartásban élőkre
é
vonatkozó
v
- szzemélyes és különleges
k
adaatok
h)
h a pályázó feelsőoktatási inntézménybe töörténő felvétellének eredménye
i)i a pályázó haallgatói jogviszzonyának állapotára vonatkkozó adatok

Adatkezeléés időtartamaa

Az
A ösztöndíj iddőtartamánakk lejártától számított 5 év.

Adatkezeléés módja

Elektronikus
E
éés papír alapú

II.4. Adattoovábbítás harrmadik szeméélyeknek
Az Egyetem
m az érintettree vonatkozó tényt,
t
adatot, véleményt haarmadik szem
méllyel csak töörvényben meeghatározott
esetben, joggi kötelezettséég teljesítése érdekében vaagy az érintett hozzájárulásáával közölhet.
Szervezeteen belüli adaattovábbítás: Az Egyetem
m szervezeti rendszerén
r
beelül az érintettt személyes adatai – a
feladat elvéégzéséhez szükséges mérttékben és ideiig – csak olyaan szervezeti egységhez toovábbíthatók, amelyek az
adatkezelésssel kapcsolattos feladatokaat látnak el az adatkezelés alapelveivel
a
össszhangban.
Szervezeteen kívüli adaattovábbítás:: személyes adatok továbbbítására kizáárólag jogszaabályi kötelezzettség, így
különösen
(i) a II.3.1.ppontban foglaltt adatkezelés esetén az Nfttv. 3. melléklett I/B alcím 4. pontja
p
alapjánn továbbíthatók:
a) a fenntarrtónak valameennyi adat, a feenntartói irányyítással összeefüggő feladatook ellátásáhozz;
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b) a bírósággnak, a rendőőrségnek, az ügyészségnek
ü
k, a bírósági véégrehajtónak, az államigazggatási szervneek a konkrét
ügy eldöntééséhez szüksééges adat;
c) a nemzetbiztonsági szzolgálatnak az Nbtv.-ben meeghatározott feladatok
f
ellátáásához szüksééges valamennnyi adat;
d) a felsőokktatási informáációs rendszerr működéséérrt felelős szervv részére valamennyi adat;
e) a Diákhittel Központnak a hallgatói hitelt
h igényelt sszemélyekhezz kapcsolódóaan
ea) az 1. b)) pont ba), bb) alpontjai szeerinti adatok - nem magyarr állampolgár esetén a Maggyarország területén való
tartózkodáss jogcíme és a tartózkodásra jogosító ookirat, tartózkkodási jogot iggazoló okmánny megnevezéése, száma
kivételével, továbbá a haallgató tanulmáányainak értékkelése, vizsgaaadatok, igényybe vett támoggatási idő kivéételével -,
eb) az 1. f) pontból a haallgató által önköltség címéén az intézméény felé ténylegesen fizeteendő összeg, a hallgatói
hitelre valóó jogosultság, illetve ennekk megszűnésee vizsgálata, valamint a töörlesztési köteelezettség fennnállásának,
illetve szünetelésének megállapítása céljából,
c
ec) az 1. bb) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adattok - a társadalombiztosítási azonosíító jel kivételével -, az
ügyfelekkel történő kapcsolattartáshooz és a velüük kapcsolatos ügyintézéshhez a hitelszzerződésből eredő
e
jogok
gyakorlása és kötelezettsségek teljesítéése céljából,
ed) az 1. b)) pont ba) és bb)
b alpontjai szerinti
s
adatokk - a hallgató tanulmányainnak értékelésee, vizsgaadatok, igénybe
vett támogaatási idő kivéteelével -,
ee) az 1. b)) pont bl) alpontjából az absszolutóriumra és a záróvizssgára (doktori védésre) vonaatkozó adatokk a hallgatói
hiteltartozássok várható visszafizetéssével kapcsoolatos kockázzatelemzésheez és a koockázati mértték szerinti
ügyfélkezeléshez;
f) a magyar állami ösztööndíj feltételei teljesítéséneek nyilvántartásáért felelőss szervnek a képzésre és a hallgatói
jogviszonyrra vonatkozóaan.
Nftv. 4. melléklet 5. pontja alapján
(ii) a II.3.2. pontban foglaalt adatkezeléss esetén az N
a) a 2. ponttban3 meghatározott adattkezelők kölccsönösen tovvábbíthatják egymás
e
felé a pályázó 1. pontban
meghatározzott valamennnyi adatát,
b) * a felssőoktatási infoormációs renddszer működteetéséért felelőős szerv a páályázatkezelő szervezetnekk valamint a
támogatást nyújtó helyi önkormányzaatnak a pályáázó felsőoktattási intézménybe történő ffelvételének eredményét,
e
támogatási idejének adattát
c) a felsőokktatási intézmény a pályázaatkezelő szervvezetnek, valaamint a támoggatást nyújtó hhelyi önkormáányzatnak a
hallgatói joggviszony állappotára vonatkoozó adatot,

a) a miniszter vagy a miniszter által a pályázat lebonyolítására kijelölt szervezet,
b) az ösztöndíjrrendszerhez csatlakkozott helyi önkorm
mányzat,
c) az ösztöndíjaat folyósító felsőokttatási intézmény.
3
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d) a pályázzatkezelő szervezet a felsőőoktatási inforrmációs rendsszer működteetéséért felelőős szervnek a b) pontban
meghatározzott adatok lekkérdezéséhezz szükséges addatokat.
(iii) vagy azz érintett hozzzájárulása alappján kerülhet ssor.
c
felhasz
sználhatóak éss statisztikai
Statisztikai célú adattovvábbítás: az érintettek szeemélyes adataai statisztikai célokra
felhasználáás céljára szem
mélyazonosítáásra alkalmatlaan módon átadhatóak.

III. Az
A érintett adaatkezeléssel kapcsolatos
k
jogai
j
III.1. Tájékkoztatáshoz való
v
jog: A GDPR
G
15. cikkk (1) bekezddésének megfelelően tájékkoztatást kérhhet a kezelt
személyes adatokról. Ebben az esetbeen az Egyetem
m az érintett megjelölt
m
elérhhetőségére (e--mail cím, leveelezési cím)
továbbítja aaz alábbi információkat:
- millyen személyees adatokat keezel az érintetttről;
- millyen adatkezeelés célokból;
- az adatkezelés időtartama;
- az érintettet az adatkezelésse
a
el összefüggéssben megilletőő jogokról;
-aN
Nemzeti Adatvvédelmi és Infoormációszabaadság Hatósággnak címzett panasz
p
benyúj
újtásának jogáról.
Tájékoztatáás iránti megkkeresést az Óbudai Egyetem
m címére külddött ajánlott vagy tértivevénnyes levélben (cím: 1034
Budapest, B
Bécsi út 96/b) vagy a jog@uuni-obuda.hu e-mail címre kell
k eljuttatni.
III.2. Másollat kéréséhezz való jog: A GDPR 15. cikkk (3)-(4) bekeezdése alapjáán az érintett m
másolatot kérrhet a kezelt
személyes adatokról. Ebben
E
az eseetben az érinntett által meegjelölt elérhetőségre (e-m
mail cím, leveelezési cím)
továbbításrra kerülnek azon személyess adatok, ame lyeket az érinttettről az Egyeetem kezel.
III.3. Helyeesbítéshez vaaló jog: A GD
DPR 16. cikkéének megfelelőően az érintettt kérelmére m
megfelelően a személyes
adat módossításra, illetve pontosításra kerül.
III.4. Törlééshez való jo
og: A hozzájjárulása alapjján kezelt szzemélyes adaatok esetébenn a GDPR 17.
1 cikk (1)
bekezdésévvel összhangbban az érintettt kérheti, hoggy a nyilvánossságra hozott személyes addatok törlésre kerüljenek,
amennyiben azok nyilvánnosságát jogszabály nem írjrja elő.
III.5. Korláttozáshoz való
ó jog: Az érintett kérheti azz adatkezelés korlátozását, amennyiben az az adatkezzelést előíró
jogszabályookban előírtakkba nem ütközzik, az alábbi eesetekben:
- haa vitatja a szeemélyes adatook pontosságáát, akkor adddig korlátozzuk az adatkezeelést, amíg a személyes
adattok pontosságga ellenőrzésree kerül,
- az adatkezelés jogellenes, éss az érintett eellenzi az adatok törlését, és
é ehelyett kééri azok felhassználásának
korláátozását;
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- azz Egyetemnekk már nincs szüksége a sszemélyes addatokra, de az
a érintett igéényli azokat joogi igények
előteerjesztéséhezz, érvényesítésséhez vagy véédelméhez.
Az adatkezzelés korlátozzására irányuló kérelembe n azt is megg kell jelölni, hogy az érinntett melyik okból
o
kéri a
korlátozást.. Az Egyetem
m az adatkezeelés korlátozá sára irányuló kérelmét úgyy teljesíti, hoggy a személyees adatokat
minden máás személyess adattól elküülönítetten tárrolja. Így például elektronikus adatálloományok esettében külső
adathordozzóra kimenti, a papír alappú iratokat ppedig külön mappában
m
tárrolja, figyelem
mbe véve a kapcsolódó
jogszabályook, valamint az Egyetem beelső szabályozzásában előírttakat.
III.6. A jogggyakorlás közös szabályaai: Az Egyetem
m az érintett kérelmét
k
legfeljebb egy hónaapon belül teljjesíti, amely
legfeljebb kkét hónappal meghosszabbbítható. A kéreelem megtagaadása esetén az Egyetem a kérelem beeérkezésétől
számított eegy hónapon belül
b
tájékoztaatja Önt a meegtagadás inddokairól, valam
mint arról, hoggy panaszt nyyújthat be a
Nemzeti A
Adatvédelmi és Információsszabadság H
Hatóságnál éss élhet bírósáági jogorvoslaati jogával. Az
A Egyetem
fenntartja m
magának azt a jogot, hogy ha megalapozzott kétségei vannak
v
a kéreelmet benyújtóó személy kiléétét illetően,
akkor az éérintett szeméélyazonosságáának megerőssítéséhez szüükséges inform
mációk nyújtáását kérje. Ilyyen esetnek
tekinthető kkülönösen azz, ha az érinttett a másolaat kéréséhez való jogával él, amely essetben indokoolt, hogy az
Egyetem m
meggyőződjön arról, hogy a kérelem a joggosult személyytől származikk. A joggyakorrlás során figyyelembe kell
venni az Inffotv. előírásaitt is.
IV. Jogérvvényesítési leehetőségek
IV.1. Az érintett az általaa jogsértőnek tartott adatkeezeléssel kappcsolatban az Egyetem feléé panasszal fordulhat
f
az
alábbi elérhhetőségen: jogg@uni-obuda.hu
IV.2. Amennyiben az érintett megítélése szerinnt az Egyeteem adatkezeelése nem feelel meg a jogszabályi
követelménnyeknek, akkoor a Nemzeti Adatvédelmii és Informácciószabadság
g Hatóság (Sz
Székhely: 10244 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasoor 22/C., Hoonlap: http://w
www.naih.hu, telefonszám: + 36 1 3391 14 00, e-mailcím:
ugyfelszolgalat@naih.hu), postacím: 1530 Budapesst, Pf.: 5.) eljárrását is kezdeeményezheti.
IV.3. Emelleett az érintettnnek joga van az
a Egyetem addatkezeléséveel szemben bíírósághoz ford
rdulni. A pert – választása
szerint - a laakóhelye vagyy tartózkodási helye szerintt illetékes törvéényszék előtt is megindíthaatja.
V.
V Az Egyetem
m Adatvédelm
mi Szabályzatta
V.1. Elérési útvonal: http://uni-obuda.hu/egyetem/szzabalyzatok/azz-obudai-egyeetem-adatvedeelmi-szabalyzaata
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