
 

  203. oldal, összesen: 205 
 

7. számú melléklet216 
 

Adatvédelmi tájékoztató és adatkezelési nyilatkozat217 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója által az Egyetemhez benyújtott szociális típusú 

ösztöndíj kérelmekben, pályázatokban/kollégiumi felvételi eljárásban benyújtott 

pályázatban/az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségével összefüggő fizetési 

könnyítés iránti kérelemben harmadik személy személyes és különleges adatainak 

felhasználásához 

 

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója által az Egyetemhez 

benyújtásra kerülő szociális típusú ösztöndíj kérelmekben, pályázatokban/kollégiumi felvételi eljárásban 

benyújtott pályázatban/az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségével összefüggő fizetési 

könnyítés iránti kérelemben (a továbbiakban: kérelem) a hallgató hozzátartozói, illetve egyéb, a 

kérelemmel érintett személyek (a továbbiakban: érintett) tájékoztatást kapjanak a kérelem elbírálása 

során az őket érintő személyes adatkezelésről. A tájékoztatási kötelezettségről 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 

13. cikke rendelkezik. 

 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

telefonszám: +36 1 432 9000,  

e-mail cím: nke@uni-nke.hu; 

honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/  

képviseli Dr. Deli Gergely rektor 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége  

Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/29833 

3. Tájékoztató az érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja 

meg a személyes adatokat (GDPR 13. cikk szerinti tartalom) 

 

                                                           
216 Módosította a 92/2022. (VII.13.) szenátusi határozat. 
217 Módosította a 77/2020. (VI.17.) szenátusi határozat. Módosította a 77/2021. (VI. 16.) szenátusi határozat. 

Érintettek kategóriái 
és a kezelt adatok köre 

Adatkezelés célja Jogalap Az 
adatszolgáltatás/hozzájárulás 
elmaradásának 

következménye 

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hallgatója által 
az Egyetemhez 
benyújtásra kerülő 
szociális típusú ösztöndíj 

kérelmekben, 
pályázatokban/kollégiumi 
felvételi eljárásban 
benyújtott 
pályázatban/az 

Egyetemmel szemben 
fennálló fizetési 

kötelezettségével 
összefüggő fizetési 
könnyítés iránti 
kérelemben (a 
továbbiakban: kérelem) 
a hallgató hozzátartozói, 

illetve egyéb, a 
kérelemmel érintett 
személyek. A kezelt 
adatok köre: a 
kérelmező hallgató 

A kérelem elbírálásának 
keretében történő 
személyes adatkezelés 
célja a kérelmező hallgató 
jogosultságának 

megállapítását megalapozó 
szociális helyzetének 
vizsgálata. A szociális 
helyzet vizsgálatáról a 
felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet, a 
Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemről, valamint a 
közigazgatási, rendészeti 
és katonai felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CXXXII. 
törvény egyes 
rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. 

GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés 
a) pont és – a 
különleges 
adatok 

tekintetében - 
9. cikk (2) 
bekezdés a) 
pont – az 
adatkezelés az 

érintett 
hozzájárulásán 

alapul. 

A hozzájáruló nyilatkozat, az 
adatszolgáltatás elmaradása, 
valamint a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonása ellehetetlenítheti az 
adott kérelem értékelését, a 

vonatkozó eljárás átláthatóágát, 
ellenőrzését, a jogosultság 
igazolását, amire tekintettel az 
adott kérelem elutasítható, illetve 
kezdeményezhető az adott 

juttatás folyósításának 
visszavonása. Az érintett 

hozzájárulásának hiányában a 
kérelmező által a kérelemben az 
érintettel összefüggésben 
hivatkozott adatok nem kerülnek 
figyelembe vételre a kérelem 
elbírálása során, illetve azok 

megsemmisítésre kerülnek. 
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4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

Az önkéntesen szolgáltatott adatokat az Egyetem azon munkatársai, egyetemi döntéshozatalban részt 

vevő hallgatói (bizottsági tagok, hallgatói érdekképviselet tagjai) ismerhetik meg, akiknek feladata a 

kérelemmel kapcsolatos egyetemi döntés előkészítése és meghozatala: 

a) az Oktatási és Tanulmányi Iroda (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; e-mail címe: 

tanulmanyi@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: https://www.uni-

nke.hu);  

b) az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Tanulmányi Osztály (címe: 1083 Budapest, 

Üllői út 82., e-mail címe: tanulmanyi.antk@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap 

elérhetősége: https://www.uni-nke.hu);  

c) a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Tanulmányi Osztály (címe: 1087 Budapest, Hungária 

krt. 9-11., e-mail címe: tanulmanyi.hhk@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap 

elérhetősége: https://www.uni-nke.hu); 

d) a Rendészettudományi Kar, Tanulmányi Osztály (címe: 1083 Budapest, Üllői út 82., e-mail címe: 

tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://www.uni-nke.hu); 

e) a Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet, Oktatásszervezési Osztály (címe: 1087 

Budapest, Hungária krt. 9-11., e-mail címe: tanulmanyi.kvi@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 

432-9000, honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu); 

f) a Víztudományi Kar, Dékáni Hivatal (címe: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 14., e-mail címe: 

tanulmanyi.vtk@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://www.uni-nke.hu); 

g) Közigazgatási Továbbképzési Intézet (címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 1., e-mail címe: 

kti.igazgato@uni-nke.hu, telefonszáma: +36 1 432-9000, honlap elérhetősége: 

https://www.kti.uni-nke.hu); 

h) a kérelem tárgyától függően a kérelem tekintetében döntési hatáskörrel rendelkező személyek és 

testületek. 

Az adattovábbítás lehetséges eseteit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet 

I/B. pontja határozza meg. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A kérelmező hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnésétől számított 80 év tekintettel arra, hogy a 

kérelemmel kapcsolatos további adatok kezelésének idejét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 3. melléklet I/B. pontja ekként szabályozza. Az adatok kezelésének szükségessége, célhoz 

kötöttsége és jogalapja 3 évente felülvizsgálatra kerül. 

6. 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. 

7. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik. 

8. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás - 

9. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, melyet az 1. és 

2. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet. 

szociális helyzetének 

vizsgálatához szükséges 
személyes és különleges 

adatok, amelyek 
különösen az alábbiak 
lehetnek, vagyoni, 
jövedelmi helyzetre 

vonatkozó adat, 
egészségügyi adat, 
egyéb, szociális 
körülményre vonatkozó 
adat. 

rendelet, az Egyetem 

Hallgatói Térítési és 
Juttatási Szabályzata 

(elérhető innen: www.uni-
nke.hu), valamint az adott 
pályázati kiírás rendelkezik 
(a továbbiakban: a 

szociális helyzet 
vizsgálatára vonatkozó 
szabályzók).  
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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), 

- személyes adatokhoz való 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), 

- 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), 

- személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk), 

- személyes adatok 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 1 hónapon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) 

írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyolultságára tekintettel további 2 hónappal 

meghosszabbítható). 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 (1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat. 

 

 

Nyilatkozat: A jelen dokumentumban foglaltakat megismertem, és annak elfogadásával 

hozzájárulok személyes adataim VAGY** a törvényes képviseletem alatt álló személy 

személyes adatainak fentiekben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

Kelt ____________________, 201___._________________hó, ______nap 

 

 

__________________________________ 

Érintett aláírása 

Érintett neve:* 

 

VAGY** 

 

 

__________________________________ 

Érintett törvényes képviselőjének 

aláírása 

Érintett neve:* 

Törvényes képviselő neve:* 

 

*nyomtatott nagy betűkkel töltendő ki 

** a megfelelő kiválasztandó és aláhúzással jelölendő 


