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Adatkezelési tájékoztató
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem által kiállított jubileumi oklevél igényléséhez kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről

1. Adatkezelő
Teljes neve:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Képviselő:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba

Beosztása:

rektor

E-mail címe:

adatvedelem@uni-mate.hu

Telefonszáma:

06-28-522-000

Honlapja:

www.uni-mate.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Levelezési címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303.

Adószáma:

19294784-2-13

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:

Györe Bence

Elérhetősége:

dpo@uni-mate.hu

2. Jogszabályi háttér
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az általa kiállított jubileumi oklevél igényléséhez
megadott személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján jár el:


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 (a
továbbiakban: GDPR)



A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Ltv.)



A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja
A felsorolt személyes adatok kezelésének célja az oklevél kiállításához szükséges adategyeztetés, a
kapcsolattartás, az oklevél kiállítása, a jubileumi kiadvány megszerkesztése, valamint az
átadóünnepségre szóló meghívó kiküldése, vagy az oklevél és a kiadvány postázása.
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Az oklevél kiállításához kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kérvényező neve, születési neve

A volt hallgató azonosításához és
az oklevél kiállításához szükséges

hozzájárulás

Születési hely, idő

A volt hallgató azonosításához és
az oklevél kiállításához szükséges

hozzájárulás

A kérvényező édesanyjának
neve
A volt hallgató diplomáján
szereplő adatok (oklevél száma,
kelte)

A volt hallgató azonosításához és
az oklevél kiállításához szükséges

hozzájárulás

A volt hallgató azonosításához és
az oklevél kiállításához szükséges

hozzájárulás

Levelezési címe

Kapcsolattartáshoz szükséges

hozzájárulás

Telefon/fax

Kapcsolattartáshoz szükséges

hozzájárulás

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz szükséges

hozzájárulás

3.2.

A jubileumi kiadvány megjelenéséhez kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

A volt hallgató szakmai
önéletrajzában megadott
személyes adatok

Adatkezelés célja
A volt hallgató önéletrajza
megjelenik egy jubileumi
kiadványban, amelyet az
ünnepségen adnak át minden
résztvevőnek

Adatkezelés jogalapja

hozzájárulás

A jubileumi kiadványt az Egyetem a Szent István Egyetemi Kiadó és Üzemeletető Nonprofit Kft. mint
adatfeldolgozó közreműködésével készíti el. Az adatfeldolgozó székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly
u. 1., adószáma: 24645966-2-13.

3.3.

A díszünnepségen készülő kép- és hangfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Az átadó ünnepségen készült
fénykép, hang vagy képfelvétel

Az átadó ünnepség megörökítése,
az átadóról készült tájékoztató
közzététele a honlapon

hozzájárulás

Hozzájáruló nyilatkozat (név,
születési hely/idő, anyja neve,
aláírás)

Hozzájárulás dokumentálása
(egyéni képfelvétel esetén)

jogi kötelezettség
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Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, melyet
természetesen bármikor visszavonhat. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása egyúttal a
jubileumi oklevél kiállításnak, illetve szakmai önéletrajzának a jubileumi kiadványban történő
megjelenésének akadályát képezi. Adatai nélkül nem tudjuk kiállítani és ünnepélyes keretek között
átadni az oklevelet, míg szakmai önéletrajza nélkül nem tudjuk azt a jubileumi kiadványban
megjelentetni és azt ünnepélyes keretek között átadni.
A díszünnepségen készülő kép- és hangfelvételhez kapcsolódó adatkezeléshez történő hozzájárulását
ráutaló magatartással, vagy nyilatkozattal adhatja meg. Ráutaló magatartásnak minősül, ha tudja,
hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet. Nyilatkozattétel esetén a
dokumentumban

szereplő személyes

adatok kezelése adatkezelő jogi

kötelezettségének

teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c); Ptk. 6:7. § (2), (3)]. Nincs szükség hozzájárulásra a
felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetén [Ptk. 2:48 §].
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelés időtartama
A kérelemben megadott adatait az adatkezelési cél teljesüléséig, vagy az Ön által adott hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük.
A jubileumi oklevélen, valamint a jubileumi kiadványban szereplő személyes adatait az Egyetem
Iratkezelési Szabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott irattári terv szerint a díszünnepséget
követő 15 évig az oklevelet kiállító Campus Főigazgatósága őrzi, majd azok az Ltv. 12. § (1) bekezdése
alapján az Egyetem Levéltárába kerülnek, tekintettel arra, hogy nem selejtezhető iratokról van szó, és
közérdekű archiválásra kerülnek [GDPR 5. cikk (1) b); 89. cikk (1)].
A kép- és hangfelvételhez kapcsolódó hozzájárulási nyilatkozatot határozatlan ideig, vagy az Ön
hozzájárulásának visszavonásától számított + 5 évig (általános elévülési idő) kezeljük [Ptk. 6:22 §].

5. Adatbiztonsági intézkedések
A jubileumi oklevél kiállításához, valamint a jubileumi kiadvány megjelenéséhez megadott személyes
adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Azokhoz kizárólag a
jubileumi oklevelet kiállító Campus Főigazgatóságának arra kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, és
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csak az adott feladathoz szükséges mértékig. Az adatok tárolása a postai úton eljuttatott kérelmek
esetén a Főigazgatóság zárt szekrényében, míg az elektronikusan eljuttatott kérelmek esetében az
intézmény szerverén történik, mindkét esetben a megfelelő adatbiztonsági intézkedések
betartásával. Az Egyetemi Levéltárba kerülő dokumentumok biztonságáról az Egyetem az Ltv. és az
egyetemi Iratkezelési Szabályzat rendelkezései alapján gondoskodik. Az Egyetem megfelelő
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet.

6.1.

Hozzáféréshez való jog

A hozzáféréshez való jog keretében egyrészt tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatát,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, és mennyi ideig kezeljük, másrészt
pedig hozzáférést kérhet a tárolt személyes adatokhoz (pl. másolat formájában). A kérésnek 30
napon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk].

6.2.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben a benyújtott kérelmében megadott adataiban változás történt, kérheti személyes
adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. A kérésnek haladéktalanul
igyekszünk eleget tenni [GDPR 16. cikk].

6.3.

Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Kérheti a jubileumi oklevélre vonatkozó kérelme során megadott személyes adatai törlését.
Amennyiben ezt a jubileumi oklevélre vonatkozó kérelmek benyújtási határidejének letelte előtt kéri,
ez az oklevél kiállításának és az átadó ünnepségen való részvételének az elmaradásával jár. Kérjük,
amennyiben kéri az adatai törlését, ezt mindenképpen mérlegelje.
Továbbá kérheti az Önről készült egyéni kép- vagy hangfelvétel törlését, és annak eltávolítását a
szervezők közösségi média és egyéb internetes felületeiről, kiadványaiból, ha hozzájárulását
visszavonja, vagy ha a felvétel a hozzájárulása nélkül készült vagy került nyilvánosságra. A kérésnek
haladéktalanul igyekszünk eleget tenni [GDPR 17. cikk].
A kiadvány esetén az Ön adatainak törlését az Egyetem nem tudja biztosítani, annak természetéből
adódóan.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha azok véleménye szerint pontatlanok. Ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát [GDPR 18. cikk]. Kérésének haladéktalanul igyekszünk eleget tenni, azonban a
határidőkre tekintettel nem tudjuk garantálni, hogy a jubileumi oklevelek átadásán Ön részt tud
venni, illetve határidőre el tudjuk készíteni az okiratot.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője
jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá,
és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson.
Ha a problémára mégsem sikerül megoldást találni, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal,
adatainak az előírások megsértésével történő kezelése esetén választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, míg jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi

és

Információszabadság

Hatóságnál

(a

továbbiakban:

Hatóság)

vizsgálatot

kezdeményezhet arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai
gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetősége:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Web: www.naih.hu
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
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