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Adatvédelmi tájékoztató
A szakmai gyakorlati képzési hely számára történő adattovábbításról

1. Adatkezelő megnevezése
Teljes név:

Szent István Egyetem

Adatkezelő képviselői:

Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc

Beosztásuk:

rektor és kancellár

E-mail címe:

adatvedelem@szie.hu

Telefonszáma:

28 / 522 000

Honlapja:

www.szie.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

Postai címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303

Adószáma:

15329767-2-13

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Gyarmati Gábor

E-mail címe:

dpo@szie.hu

2. Jogszabályi háttér
A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a képzésben kötelezően előírt szakmai gyakorlat
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, adattovábbítás során az alábbi jogszabályok
figyelembevételével 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 nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
✓ a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
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3. Szakmai gyakorlat megszervezése
3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
jellege

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

A hallgató neve

Ahhoz szükséges, hogy a gyakorlati képzést
biztosító fogadó hely azonosítani tudja a
gyakorlatra érkező hallgatót, illetve az Egyetem Önkéntes hozzájárulás
nyomon tudja követni a hallgató szakmai
gyakorlatával kapcsolatos információkat.

Neptun kód

Az esetleges névazonosságok kiszűrésére, és az
egyetemi elektronikus tanulmányi rendszerben Önkéntes hozzájárulás
történő azonosítás érdekében szükséges.

kar, szak

Az adott Fogadó hely a tevékenységi körének
széles skálája okán esetlegesen az Egyetem több
karával is köthet együttműködési megállapodást,
egyszerre több hallgatót is fogadhat, így szükséges Önkéntes hozzájárulás
annak megjelölése, hogy az adott hallgató az
Egyetem mely karának hallgatója, illetve milyen
képzésben vesz részt.

A Fogadó hely az Egyetemmel kötött
együttműködési megállapodásban vállalhatja,
hogy különböző időtartamokra biztosít a hallgatók
gyakorlati
idő
számára gyakorlati képzést, ezért szükséges, hogy Önkéntes hozzájárulás
kezdete és vége
a mellékletben az Egyetem megjelölje, hogy az
adott hallgató milyen időtartamban vesz részt
szakmai gyakorlaton.

3.2. Az adatkezelés jogalapja és az adatok forrása
Az adatkezelésre jogalapot az Ön önkéntes hozzájárulása ad. A szakmai gyakorlati képzéssel
kapcsolatos adatok forrása az elektronikus tanulmányi rendszerből, valamint az Ön által kitöltött,
szakmai gyakorlatra vonatkozó kari formanyomtatvány.

3.3. Az adatkezelés időtartama
A 3.1. pontban szereplő adatokat az együttműködési szerződés melléklete tartalmazza, mely mindkét
fél, az Egyetem és a szakmai gyakorlati képzést biztosító Fogadó hely is megőrzi a rá vonatkozó
rendelkezések szerint. Az Egyetem az Nftv. (3. melléklet I/B fejezet) alapján a hallgatók szakmai
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gyakorlatát érintő dokumentumokat a hallgatói jogviszony megszűnésének bejelentésétől számított
80 évig őrzi.

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés
A szakmai gyakorlati képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás mellékletbe feltöltött
adatokat megismerik
✓ a szakmai gyakorlat szervezéséért felelős munkatársak
✓ a szerződés előkészítéséért felelős munkatársak
✓ a tanulmányi osztály illetékes munkatársai.
A 3.1. pont szerinti adatokat a hallgató szakmai gyakorlatának megkezdése előtt az illetékes munkatárs
továbbítja a Fogadó hely számára. A Fogadó hely a saját adatkezelési gyakorlata alapján jár el, melyről
tájékoztatást a Fogadó hely biztosít.

3.5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyetem az adatokat elektronikus és papír alapú formában is tárolja.
Az elektronikus állományokat az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a megfelelő
adatbiztonsági intézkedések betartásával.
A papír alapú dokumentumok tárolását azok irattárba történő átadásáig a szakmai gyakorlatot
szervező kar őrzi gondoskodva azok megfelelő fizikai védelméről, a jogosulatlan hozzáférés
megakadályozásáról.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
→ tájékoztatáshoz való jog,
→ helyesbítéshez való jog.

4.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog
A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől arról,
hogy
✓
✓
✓
✓
✓

mely személyes adatokat,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési céllal,
milyen forrásból,
mennyi ideig

kezeljük.
A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.
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4.2. Helyesbítéshez való jog
Amennyiben a személyes adataiban változás történt, azok kijavítását, illetve módosítását kérheti a
dpo@szie.hu e-mail címen. A beérkezett kéréseknek a tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk
tenni.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Egyetem
adatvédelmi tisztviselőjének. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és
kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu email címre, hogy haladéktalanul kezelni tudjuk a kialakult helyeztet.
Amennyiben nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, a lakóhelye szerint illetékes bíróságnál
(https://birosag.hu/birosag-kereso), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
jogaiban esett sérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére való hivatkozással.
A Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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