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Adatvédelmi tájékoztató 
az Eszterházy Károly Egyetem alkalmazottaival kapcsolatos adatkezeléséről 

 

Adatkezelő megnevezése 
 
Teljes név: Eszterházy Károly Egyetem  
Adatkezelő képviselői: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és Dr. Tresó Andrásné kancellár-helyettes 
E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu    
Telefonszám: +36 36 / 520 400  
Honlapja: https://uni-eszterhazy.hu/   
Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.  
Postai címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.  
 

Jogszabályi háttér  
 

 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  
 

Személyes adatok Az adatkezelés célja, az adattovábbítás feltételei 

 a) *  családi és utónév, nem, születési családi és utónév, 

születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, 

állampolgárság, azonosító szám; 

b) *  lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási 

jogviszonyra vonatkozó adatok: 

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - 

megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített 

foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt, 

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, 

idegennyelvtudás, tudományos fokozat, 

cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba 

beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó 

feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további 

jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási 
intézmény a személyes és különleges adatokat csak a 
foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 
megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági 
okból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése 
céljából, célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 
 

Az adattovábbítás feltételei 

Az 1. pontban felsorolt adatok - az 1. cm) pont szerinti adatok 

kivételével - továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a 

fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a 

társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás 

kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér 

vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez 

szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős 

szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a 

felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a MAB-nak minden 

olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a 

felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek 

meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági 

végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez 
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cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, 

továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, 

cg) szabadság, kiadott szabadság, 

ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és 

azok jogcímei, 

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói 

tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori 

fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő 

részvételre vonatkozó adatok, 

cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat, 

cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási 

jogviszonyban történő foglalkoztatás - a gazdasági tanács elnöke és 

tagja - esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel igazolására 

vonatkozó adatok; 

d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei; 

e) habilitációs eljárás eredménye; 

f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok. 
 

szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) 

meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; az 

oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási 

intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára 

az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a 

felsőoktatási intézményhez intézett adat-megismerési kérelem 

teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése 

szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok. 
 

 
  

 

 A Felsőoktatási Információs Rendszer keretében nyilvántartott 
adatok: Alkalmazotti személyi törzs 

a) *  családi és utónév, nem, születési családi és utónév, 

születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, 

állampolgárság, azonosító szám; 

b) *  lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási 

jogviszonyra vonatkozó adatok: 

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - 

megnevezése (intézményi azonosító száma), 

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, 

idegennyelv-tudás, tudományos fokozat, 

cc) munkakör, vezetői megbízás, 

cd) munkavégzés ideje, 

 
 

 Az adatok továbbíthatók: a társadalombiztosítási, illetmény és 

munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének (minden olyan adat, 
amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság 
megállapításához, igénybevételéhez szükséges); a bíróságnak, 
rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, 
államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges 
adatok); a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben 
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); a 
fenntartónak (a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges 
valamennyi adat); a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak 
(a szakértői tevékenyég ellátásához szükséges valamennyi adat); a 
felsőoktatási intézménynek (az alkalmazottjával kapcsolatos minden 
adat); továbbá a köznevelési információs rendszernek (az 
1. a) és b) pont szerinti adat annak biztosítása érdekében, hogy egy 
személynek csak egy azonosító száma legyen). 
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ce) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói 

tevékenység, azok eredményei, kitüntetések, díjak és más 

elismerések, címek, 

cf) a 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat; 

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

e) *  doktori iskolai tagság; 

f) *  oktatói tevékenységét mely szak, szakok képzése keretében 

folytatja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3.sz. melléklete.  
 

Az adatkezelés időtartama 
 
Az Nftv. alapján a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés  
Az Ön által megadott személyes adatokat az Eszterházy Károly Egyetem munkatársai kezelik, kizárólag a 
feladataik ellátása során. Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek, kizárólag 
jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettségének tesz eleget. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag 
statisztikai célra hasznosítja.  
 

Adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti. Az Adatkezelő 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.  
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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.  

Az Ön kérésének az Egyetem 30 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.  

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 30 napon belül elvégezzük.  

 

Törléshez illetve korlátozáshoz való jog  
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem részére megadott, az Ön önkéntes 
hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait töröljük vagy korlátozzuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől 
számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük. Amennyiben a 
személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségünk, az adatai törléséhez való jog nem illeti meg. 

 

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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