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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