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Adatvédelmi tájékoztató 
az Eszterházy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központ adatkezeléséről 

 

Adatkezelő megnevezése 
 
Teljes név: Eszterházy Károly Egyetem  
Adatkezelő képviselője:  Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Tresó Andrásné kancellár helyettes 
Érintett szervezeti egység:  Kutatási és Fejlesztési Központ  
Érintett szervezeti egység  
vezetője: Dr. Kovács Gergely Máté 
E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu  
Telefonszám:            +3636 520400/4408 

 
Honlapja: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kutatas-/kutatasi-es-fejlesztesi-
kozpont  
Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.  
Postai címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
 

Jogszabályi háttér  
Az Eszterházy Károly Egyetem rendszereiben 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)  

 

Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Központ rendszerére vonatkozó adatkezelés  
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 

Rendszer neve és rövid leírása Kezelt személyes adatok Felelős személy neve 

Az egészségügyi adatok kezelése 
az OEP és az ANTSZ által 

elfogadott hivatalos 
betegnyilvántartó szoftverben 

(„MDD Vényíró”) történik. 
Az adatkezelés célja az emberi 

egészség megőrzését, 
helyreállítását és fejlesztését 

szolgáló régiós kutatások, 
továbbá a sportsérülések 

megelőzéséhez, kezeléséhez és a 
rehabilitációhoz kapcsolódó 

módszerek kidolgozása. 
Fontos cél a lakosság 

egészségmegőrzésének, 
egészségfejlesztésének 
ösztönzése, melyet az 

egészséggel, életmóddal 
kapcsolatos szolgáltatások 

 
- név 

- édesanyja neve 
- családi betegségek 

- korábbi és jelenkori betegségek 
- vizsgálati eredmények 

A vizsgálati eredmények kiadása az alábbiak 
szerint történik: 

1. Ha írásban erre a sportoló felhatalmazást 
adott, akkor a sportklubbot tájékoztatjuk 

2. A kutatásba bevont személyek esetén az 
eredményeket és az adatokat nem 
beazonosítható módon tároljuk és 
dolgozzuk fel tudományos kutatásokhoz, 
ha erre írásbeli felhatalmazást ad a 
vizsgált személy.  A kutatásokhoz csak az 
éltkori és sportág adatok, valamint a mért 
eredmények/paraméterek felhasználása 
történik. Publikálás során az egyéni 
eredmények nem, csak a statisztikai 
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nyújtása révén tudunk 
biztosítani. 

 

analízis kerül nyilvánosságra szintén 
anonim módon. 

 
 
 

Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. 

 

Az adatkezelés időtartama 
 
A regisztrációt követő 5 évig. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés  
Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi központjának 
munkatársai kezelik, kizárólag a feladataik ellátása érdekében. Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait 
harmadik félnek. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai és kutatási célra hasznosítja.  
 

Adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan 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 vagy 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.  

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.  
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Törléshez illetve korlátozáshoz való jog  
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem által tárolt személyes adatait töröljük vagy 
korlátozzuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor 
megadott e-mail címén értesítjük.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
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 a panaszokat csak abban az 
esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Egyetemet 
a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 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 
 
Jogsérelem esetén fordulhat továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. 
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