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Adatvédelmi tájékoztató 
az Eszterházy Károly Egyetem  

kollégiumi pályázataival kapcsolatos adatkezelésről 
 

Adatkezelő megnevezése 
 
Teljes név: Eszterházy Károly Egyetem  
Adatkezelő képviselői: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Tresó Andrásné kancellár helyettes 
Érintett szervezeti egység: Kollégium Igazgatóság 
Érintett szervezeti egység Kerek-Bócsi B. Ivett 
 vezetője:  

E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu  // bocsi.ivett@uni-eszterhazy.hu  
Telefonszám:  
Honlapja: https://uni-eszterhazy.hu/  
Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
Postai címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
 

Jogszabályi háttér  
Az Eszterházy Károly Egyetem kollégiumi férőhely pályázatainak elbírálása keretében gyűjtött személyes adatok 
kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:  
 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.);  

 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 (általános adatvédelmi rendelet)  

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja 
 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja 

Személyes adatok Az adatok kezelésének célja a kollégiumi felvételi 

pályázat 

elbírálása érdekében a hallgató azonosítása, 

kapcsolattartás, 

jogszabályon alapuló nyilvántartási kötelezettség 

teljesítése. 

 

Név 

Neptun kód 

határon túli magyar nemzetiségű 

állampolgárságra vonatkozó 

adatok 

A képzésre vonatkozó adatok ( a képzés munkarendje) 

Előnyben részesítésre vonatkozó adatok  

Az adatokat A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 41. § (1) bekezdése alapján 

kezeljük, annak érdekében, hogy megállapításra 

kerülhessen, hogy a hallgató a pályázat elbírálása 

során az előnyben részesíthetők körébe tartozk-e. 

Hátrányos helyzetű 

Fogyatékossággal él 

Csecsemőgondozási díjban részesül 

Nemzetiséghez tartozik 

Gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli 

szabadságon van 

Gyermekgondozást segítő ellátásban részesül 

Gyermeknevelési támogatásban/gyermekgondozási 

díjban részesül 

Középiskolai tanulmányai során Arany János 

Programban vett részt 

A hallgató családi-szociális helyzete a közös 

háztartásban 
Az adatokat Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

alapján a kollégiumi felvételi pályázat elbírálása 

érdekében, a rászorultság tekintetében vizsgáljuk. 

Egy eltartóval él együtt 

Nincs eltartója 

Egyik/mindkét szülője elhunyt 

Tanuló/hallgató eltartott testvérek száma 
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Egyik/mindkét eltartó munkanélküli 

Saját gyermekek száma 

Ápolásra szoruló hozzátartozó a közös háztartásban 

Tanulmányi teljesítmény A kollégiumi felvételi pályázat elbírálása során 

figyelembe veendő adatok a tanulmányi teljesítmény 

értékelése céljából. 
Utolsó lezárt félév tanulmányi 

eredménye a Neptunban 

Közös háztartásban élők jövedelmi helyzete A kollégiumi felvételi pályázat elbírálása során 

figyelembe veendő adatok az 1 főre jutó jövedelem 

megállapítása céljából. A név, a  rokonsági fok 

megadása és a születési datum az egy háztartásban 

élők azonosításához szükségesek. 

Név 

Születési dátum 

Rokonsági fok 

Nettó jövedelem 

Hallgatói közösségért végzett munka A kollégiumi felvételi pályázat elbírálása során 

figyelembe veendő adatok. 

 

 

Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja. 

 

Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés a kollégiumi felvételi pályázat benyújtásától a kollégiumi tagsági jogviszony megszűnését követő 
5 évig tart. A felvételi pályázat elutasítása esetén az adatok törlésre kerülnek.  
 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés  
Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetem pályázatok kezelésével megbízott munkatársai kezelik, 
kizárólag a lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag 
statisztikai célra hasznosítjuk.  
 

Adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti. Az Egyetem az Önként 
megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég 
szolgáltatását nem veszi igénybe.  
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a 
jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:  

 előzetes tájékozódáshoz való jog, 

 hozzáféréshez való jog 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez illetve korlátozáshoz való jog.  
 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől a 
következőkről:  

 mely személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési céllal,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli.  
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Az Ön kérésének az Egyetem 25 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A 
hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy az Egyetem 
nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.  

Hozzáféréshez való jog: 

Kérésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy személyes adatait az Egyetem, esetleg az Egyetem megbízása vagy 
rendelkezése alapján adatfeldolgozó végzi-e. 

Helyesbítéshez való jog  
 
Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek 
keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben 
mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást 
a kérés beérkezését követő 25 napon belül elvégezzük.  

 

Törléshez való jog  
 
Az Ön által megadott adatokat töröljük, amennyiben az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt és az adatok 
kezelésének nincs másik jogalapja. 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk az 
esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása 
vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
A Hatóság elérhetősége:  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +361 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez. 
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