Adatvédelmi tájékoztató
(a személyes adatok érintettől való gyűjtése esetén alkalmazandó)
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
szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”)

I.

BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató a heti rendszerességgel készített és kiküldött Államtudományi Hírlevéllel
összefüggésben készült.

II.

ADATKEZELŐRE, ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. Adatkezelő
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
1441 Budapest Pf.: 60
06-1-432-9000
www.uni-nke.hu
nke@uni-nke.hu

2. Adatkezelés helye
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar
1083 Budapest Üllői út 82.
1441 Budapest Pf.: 60
06-1-432-9000
akk.uni-nke.hu
akk.tndh@uni-nke.hu

III.

A NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelők az érintettek e-mail címét az alábbi céllal kezeli:
-

az Államtudományi Hírlevél elektronikus úton az érintett által megadott e-mail címre
történő megküldése.

Érintettek köre:
-

NKE e-mail címmel rendelkező munkatársak

-

A Hírlevélre feliratkozott személyek

Adatkezelés célja: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által
útjára indított, 2019 februárjától az Államtudományi és Közigazgatási Kar gondozásában
megjelenő Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára.

IV.

AZ

ADATKEZELÉS

JOGALAPJA,

AZ

ADATSZOLGÁLTATÁS

ELMARADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETKEZMÉNYEK
Az adatkezelés jogalapja:
-

érintett hozzájárulása (aktív): a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja

-

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges] – NKE alkalmazottak számára

A személyes adatok szolgáltatása a III. pont szerinti adatkezelési céllal összefüggésben
önkéntesen történik, az érintett tehát nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az
adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

V.

BETEKINTÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az önkéntesen szolgáltatott adatokat az Egyetem azon munkatársai ismerhetik meg, akiknek
feladata a Hírlevéllel összefüggő ügyek intézése.

VI.

AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE
VAGY

NEMZETKÖZI

SZERVEZET

RÉSZÉRE

TÖRTÉNŐ

ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére
történő adattovábbítás nem történik.

VII.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a III. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de
legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

VIII. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az adatkezelés adatfeldolgozó igénybevétele nélkül történik.

IX.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia (cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., e-mail cím:
adatvedelem@uni-nke.hu). A GDPR 39. cikke rögzíti az adatvédelmi tisztviselő feladatait:
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző
alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b) ellenőrzi az a GDPR-nek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az
adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a
kapcsolódó auditokat is;
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon
követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság
felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

X.

AZ ADATOK VÉDELME

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
Az Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében
adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken
tárolja.

XI.

AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉS (BELEÉRTVE A
PROFILALKOTÁST)

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.

XII.

ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLAT

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított
jogaival.

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),

-

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),

-

törlését (Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó 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). Az adatkezelés
jogszerűsége felülvizsgálatra kerül 3 évente,

-

kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),

-

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 azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon
belül) írásban tájékoztatást ad. 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 (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus
levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat.

