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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZIE Állásbörze rendezvényhez kapcsolódó hírlevél adatkezeléshez 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH -141932/2018 

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem Tehetséggondozási és Karrier Iroda 

Adatkezelő képviselői: Lajkó Istvánné 

Pozíció: irodavezető 

E-mail címe: allasborze@szie.hu 

Telefonszáma: 28 / 522 000 

Honlapja: http://allasborze.szie.hu/ 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

Adószáma: 15329767-2-13 

2. Jogszabályi háttér 
A hírlevél feliratkozás keretében megadott személyes adatok (pl. név, elérhetőség…stb.) 

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) 

3. A feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat adatkezelés célja 

családi- és utónév személyre szóló kommunikáció 

e-mail cím hírlevélküldés, kapcsolatfelvétel 

oktatási intézmény/munkahely statisztikai célra anonimizált módon 
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Ön szabadon eldöntheti, hogy az adatfelvételi kérdőíven mely személyes adatait adja meg. A 

hírlevélküldésre történő feliratkozáshoz nem szükséges megadni sem a nevét, sem az Ön által 

látogatott oktatási intézmény nevét, illetve az Ön munkahelyét, ezeknek az adatoknak 

mindössze az Egyetem szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztésénél és a hallgatói 

igények szélesebb körű kielégítésénél van szerepe. 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata. A hírlevélszolgáltatás 

igénybevételének feltétele, hogy Ön megadja legalább az e-mail elérhetőségét, ennek 

hiányában nem tudjuk felvenni a kapcsolatot Önnel, és tájékoztatni Önt az Állásbörzével 

kapcsolatos újdonságágokról, változásokróll.  

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A regisztrációt követő három évig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A 

hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” hivatkozás használatával, vagy 

allasborze@szie.hu e-mail címre történő kérelmével a feliratkozáskor használt e-mail cím 

megjelölésével. 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetem hírlevélküldésért felelős munkatársai, 

továbbá a Tehetséggondozási és Karrieriroda munkatársai kezelik az Állásbörzével 

kapcsolatos hírlevélküldés körébe tartozó feladataik ellátása során.  

Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait harmadik személyeknek. Az anonimizált 

személyes adatokat kizárólag statisztikai és kutatási célra hasznosítja.  

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat papír alapon gyűjti. Az önként 

megadott adatokat az Egyetem erre kijelölt munkatársai az adatgyűjtést követően legfeljebb 1 

hónapon belül digitalizálják, és a továbbiakban elektronikus formában tároljuk - az Egyetem 

központjában található szerveren - a papír alapú feliratkozási ív/kérdőív egyidejű 

megsemmisítése mellett. Az Egyetem a papír alapú feliratkozási íveket azok 
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megsemmisítéséig a rendezvényt lebonyolító szervezeti egységek képzési helyein elzárva 

őrzi, és a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel.  

Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. 

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 jogalapon,  

 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. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor 

megadott e-mail címét is megjelölje.  

 

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. 

Ehhez jelölje meg minden esetben, hogy az Egyetem melyik levelezőlistájára iratkozott fel. A 

módosítást a kérésének beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük. 
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5.3. Törléshez való jog  
 

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem által a 

hírlevélfeliratkozással kapcsolatban tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak 

beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a kérésben meghatározott e-mail 

címén értesítjük.  

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 


