ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói adatok kezeléséhez

1. Az adatkezelő megnevezése
Dunaújvárosi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
Székhely: 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A
Postacím: 2401 Dunaújváros, Pf.: 152.
E-mail cím: rektorihivatal@uniduna.hu
th@uniduna.hu
Központi telefonszám: (06-25) 551-100
Fax: (06-25) 551-231
Honlap: http://www.uniduna.hu
Felügyeleti szerv: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
a) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
b) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.)
c) 87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
d) Az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 Rendelete

3. Az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre
Az adatkezelés kötelező jellegű, jogalapját az Nftv. 18.§ (1)-(2) bekezdése teremti meg.
A kezelt adatok körét az Nftv. 3. melléklete tartalmazza.
4. Az adatkezelés célja, időtartama
Az Egyetem
a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez,
b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez,
c) a képzés, kutatás megszervezéséhez,
d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak
gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez,
e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,
f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában
biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához,
g) a végzettek pályakövetése céljából
nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván.
Az Egyetem az Nftv. 3. mellékletében meghatározott személyes és különleges adatokat csak a
jogviszonnyal, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan,
nemzetbiztonsági okból, a törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő
mértékben, célhoz kötötten kezeli.
A nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos
statisztikai szolgálat számára átadhatók.

Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított
nyolcvan évig.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Egyetem adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
6. Biztonsági intézkedések, az adatokhoz való hozzáférés

Az Egyetem az általa kezelt hallgatói személyes adatokat az Egyetem székhelyén (2400, Dunaújváros
Táncsics M. u. 1/A) található szervereken, a Neptun.NET Egységes Tanulmányi Rendszerben, valamint
jogszabályi rendelkezés alapján a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolja. Ezeken kívül
hallgatói személyes adatok tárolása történik a MOODLE, valamint az EPER-BURSA rendszerekben.
Az Egyetem a rendelkezésre álló jogi és informatikai lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt hallgatói személyes adatokat védje többek között
a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt
személyes adatokhoz való hozzáférést az Egyetem naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető ki, mikor, milyen
személyes adataihoz fért hozzá. A biztonsági előírásokat, információbiztonsági politikát az Egyetem
Informatikai és Információbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
Az Egyetem által kezelt hallgatói személyes adatokhoz az Egyetem közalkalmazottjai férhetnek hozzá
kizárólag a feladatuk ellátása érdekében és céljából, az ahhoz szükséges mértékben és adatkörben. Az
Egyetem a Nftv. 3. mellékletében szabályozott körben továbbíthat adatot.
Az adatok továbbíthatóak:
a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;
b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási
szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges
valamennyi adat;
d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;
e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan;
f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és
a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek
A hallgatói adatkezelés kapcsán a hallgatót az alábbi jogok illetik:
a) Tájékoztatás kéréséhez való jog: mely alapján a hallgatói adatkezeléssel érintett hallgató írásban
tájékoztatást kérhet arról, hogy az Egyetem milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési célból, milyen forrásból mennyi ideig kezeli, továbbá arról, hogy az Egyetem kinek,
mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosít hozzáférést és kinek
továbbított személyes adato(ka)t.
Az Egyetem az írásbeli kérelmet legfeljebb 25 napon belül a kérelmező hallgató által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
b) Helyesbítéshez való jog: adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az adatkezeléssel
érintett kérheti, illetve köteles kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kijavítását a változástól
számított 15 napon belül, írásban.
c) Törléshez, zároláshoz való jog: a jogszabályban meghatározott kezelt adatok köre esetén nem
érvényesíthető törlési vagy zárolási kérelem. Az ezen túli, nem kötelező – személyes
hozzájáruláson alapuló  adatkezelés körében a jogosultság megilleti a hozzájárulást adó hallgatót.
d) Tiltakozáshoz való jog: az adatkezeléssel érintett hallgató 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem a személyes adatot közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás, profilalkotás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná,
felhasználná.
A jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelés(ek) ellen tiltakozási joggal nem lehet élni.
Jogérvényesítés: A hallgató a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.
Kelt. Dunaújváros, 2018.
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