1. sz. függelék

ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
AZ ÉRINTETT NEVE:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
LAKCÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

INFORMÁCIÓK:
ADATKEZELŐ NEVE:
KÉPVISELŐJE:
HONLAPJA:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
(akik megtekinthetik)
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása
bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következménye:_______________________

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet
adom.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
___________________________
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ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRŐ LAP ALKALMAZÁSÁHOZ
Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a
hozzájárulás megadásának igazolására.
Az „érintett” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell érteni (pl.:
munkavállaló, hallgató, tanuló).
„Az érintett hozzájárulása” alatt az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez. (Rendelet 4. cikk 11.)
A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (Rendelet 4. cikk 9.)
A Tájékoztatás részben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményét konkrétan
meg kell jelölni.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
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2. sz. függelék
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a
továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Nyíregyházi Egyetem az alábbiakban
tájékoztatja az Érintetteket (munkavállaló, hallgató, tanuló) a személyes adatok intézmény általi
kezeléséről.
Milyen célból használjuk az Érintettek adatait?
Felsőoktatási intézményben foglalkoztatott munkavállaló, hallgató esetében a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 18.§(1) bekezdésében foglalt
célból történik az adatkezelés.
Köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló, tanuló esetében a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CIXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 44.§(1)-(2) bekezdésében foglalt célból
történik az adatkezelés.

Az Érintettek mely adatait kezeli az Intézmény?
Felsőoktatási intézményben történő foglalkoztatás esetén az Nftv. 3. számú melléklet II/B. fejezet
1. pontjában foglalt adatokat.
Köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén az Nktv. 44.§ (7) bekezdésében foglalt
adatokat.
Hallgatói jogviszony fennállása esetén az Nftv. 3. számú melléklet II/C. fejezet 1. pontjában foglalt
adatokat.
Tanulói jogviszony fennállása esetén az Nktv. 44.§ (5) bekezdésében foglalt adatokat.
Milyen alapon kezeljük az Érintettek adatait?
Az adatkezeléshez az Érintett hozzájárult.
Az Érintett által kötött szerződés teljesítéséhez az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges.
A Nyíregyházi Egyetem jogos érdekén alapul.
Jogszabály kötelezi az Nyíregyházi Egyetemet az Érintett adatainak a kezelésére.
Az adatkezelés jogalapjainak részletes leírása a Nyíregyházi Egyetem Adatvédelmi szabályzata VI.
fejezetében, valamint a GDPR 6. cikk rendelkezéseiben, az alábbi linken érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=HU
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Mennyi ideig kezeljük az Érintettek adatait?
Felsőoktatási intézményben a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig.
Köznevelési intézményben a foglalkoztatás megszüntetésétől számított tíz évig.
A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
A tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig.

Az Érintetteket megillető jogosultságok
Megilleti az Érintettet:
− a tájékoztatáshoz való jog,
− a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
− kérésére a személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez és az adatkezelés korlátozásához
való jog,
− tiltakozáshoz való jog,
− adathordozhatósághoz való jog.
Az érintetteket megillető jogosultságok szabályozása a Nyíregyházi Egyetem Adatvédelmi
szabályzata VIII. fejezetében, valamint a GDPR 13-22. cikk rendelkezéseiben, az alábbi linken
érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=HU
Az adatkezelésre feljogosított személy
Adatkezelő:
Nyíregyházi Egyetem
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?
A Nyíregyházi Egyetem adatvédelmi tisztségviselőjéhez
Dr. Kvancz József
kancellár
kancellar@nye.hu
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu
+36-1-391-1400
Bírósági jogérvényesítés
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és választhatja a lakóhelye szerinti
illetékes törvényszéket.
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3. sz. függelék
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY
KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ
AZ ÉRINTETT NEVE:

BEOSZTÁSA:

CÍME:

TELEFONSZÁMA:

E-MAIL CÍME:

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):

INFORMÁCIÓK:
Nyíregyházi Egyetem
Szerződés teljesítése.
Jogszabályi kötelezettségen alapuló.
A Nyíregyházi Egyetem szerződéskötéssel érintett
szervezeti egységeinek foglalkoztatottjai.
Az Iratkezelési szabályzat 1. sz. mellékletét képező,
Irattári terv szerinti.

ADATKEZELŐ:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

A személyes adatok átadásra kerülhetnek postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott
futárszolgálatnak.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani
További információk a Nyíregyházi Egyetem honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez
hozzájárulok.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________
Aláírás
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