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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

határon túli kihelyezett képzés (Szent István Egyetem – kertészmérnöki 

alapképzés – Komárom) pótfelvételi adatlapjához kapcsolódó 

adatkezeléshez 

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Tőzsér János és Magyar Ferenc 

Pozíció: rektor és kancellár 

E-mail címe: adatvedelem@szie.hu  

Telefonszáma: 28 / 522 000 

Honlapja: www.szie.hu 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

2. Jogszabályi háttér  
 

A határon túli kihelyezett képzés pótfelvételire (a továbbiakban: Felvételi) jelentkezéskor 

megadott személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.),  

 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) 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 18. § 

(1) bekezdés, 3. melléklet I/B rész 1. pont, 3. pont, 4. pont 
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3. A Felvételihez kapcsolódó adatkezelés 
 

3.1.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Név (családi- és utónév) a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Születési hely (ország, település), 
idő 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Anyja születési neve (családi és 
utónév) 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Neme a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Tanulói/hallgatói azonosító a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Állampolgárság a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Lakóhely a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Tartózkodási hely a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Értesítési cím a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Elérhetőség (email cím, 
telefonszám/mobiltelefonszám) 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Képzésre vonatkozó adatok 
(intézmény betűkódja, szak, 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 
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képzési szint, munkarend, 
finanszírozási forma) 

illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

Középiskolai adatok (osztály 
típusa, munkarendje, ország, 
érettségi bizonyítvány 
megszerzésének dátuma, 
érettségi bizonyítvány nyomdai 
sorszáma) 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

Csatolt dokumentumok 
megnevezése, darabszáma 

a jelentkező jogainak gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése, 
illetve a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetése 

jogszabályi kötelezettség 
teljesítése 

 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja bővebben 
 

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az Egyetem kihelyezett 

képzéseire történő jelentkezés során megadott adatok a hallgatók jogainak gyakorlásához, a 

felvételi eljárás lefolytatásához, és a jogszabályban előírt hallgatói és gazdasági nyilvántartások 

vezetéséhez szükséges mértékben kezeli az Ön adatait.  

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

Az Nftv. meghatározza (3. melléklet, I/B rész, 3. pont), hogy a hallgatói nyilvántartásba kerülő 

adatok esetén az adatkezelés időtartama a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított nyolcvan év.  

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetemen 

 a Felvételi eljárás lebonyolításában részt vevő szervezeti egységek munkatársai, 

valamint 

 az Oktatási Igazgatóság erre kijelölt munkatársai 

kezelik.  

A személyes adatokat tartalmazó felvételi adatlap gyűjtését az Egyetem komáromi 

kertészmérnöki alapképzésének vonatkozásában a Pro Selye Univerzitas n.o. (székhely: 945 01 

Komárno, Dunájske nábrežie 12., képviseli: PhDr. Czibula Ádám igazgató) és a Karvai 
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Szakközépiskola (székhely: 946 36 Karva, Dunajský rad 138., képviseli: Varga Péter, igazgató) 

végzi az Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján. A jelentkezési lapok 

kezelése során a Pro Selye Univerzitas az Egyetemmel kötött adatfeldolgozási megállapodás és 

a hatályos adatvédelmi rendelkezések alapján maximális gondossággal jár el. A jelentkezési 

lapokon szereplő adatokat egyik fél sem használja fel a 3.1. pontban foglaltatól eltérően.  

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elsősorban papír alapon gyűjti és tárolja. 

A pótfelvételi jelentkezési lapon megadott személyes adatokat az Egyetem erre kijelölt 

munkatársai a jelentkezést követően a jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban 

foglalt eljárásrendnek megfelelő elbírálását követően digitalizálják, és a továbbiakban 

elektronikus formában is tárolják az Egyetem központjában található szerveren. Az Egyetem a 

papír alapú jelentkezési lapokat azok megsemmisítéséig a felvételi eljárás lebonyolításáért 

felelős szervezeti egység irodájában, illetve az Egyetemi Irattárban elzárva őrzi.  

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.   

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik 

meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az 

Egyetemtől arról, hogy  

 mely személyes adatait,  

 milyen jogalap szerint,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli.  

Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben tesz eleget. Kérjük, hogy jelölje meg, milyen formában (elektronikusan vagy papír 

alapon) és milyen címre (email cím vagy levelezési cím) kéri a tájékoztatás megküldését.  
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5.2. Helyesbítéshez való jog 
 

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatait 

módosítsuk. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe vagy a neve. 

Kérjük, ehhez jelölje meg minden esetben, hogy melyik képzésünkre jelentkezett. A módosítást 

a kérésének beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük. 

 

Az Nftv. értelmében Ön köteles bejelenteni az adataiban beállt változásokat, így a helyes adatok 

kezelésében számítunk az Ön együttműködésére is.  

 

5.3. Törléshez való jog  
 

Az Ön személyes adatainak kezelésére jogszabály kötelezi az Egyetemet, melynek alapja, hogy 

Ön részt felvételi jelentkezési lapot nyújtott be egy külhoni képzésünkre. Ebből következik, 

hogy Ön csak a jelentkezés visszavonásával egyidejűleg, a beiratkozást megelőzően kérheti az 

adatainak törlését. Amennyiben felvételt nyer és beiratkozik a képzésre (hallgatói szerződést 

köt), igénybe veszi a képzési lehetőséget, az Egyetemnek már nem áll módjában törölni az Ön 

által megadott személyes adatokat a kötelező törvényi őrzési idő lejártáig (3.3. pont).  

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön 

bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, 

amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Egyetemet 

a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 


