Adatkezelési tájékoztató a DE Kancellária WAV Központ által
végzett adatkezelésekről
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
DE Kancellária WAV Központ





Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Posta cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
E-mail cím: vir@fin.unideb.hu
Telefonszám: +36 52 512 700

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
Az DE Kancellária WAV Központ adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:




A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR). A
GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések
3.1 A honlapon megjelenő alkalmazások: Telefonkönyv, e-Szervezet, Munkatársak/Vezetők
adatkezelése
3.1.1 Az adatkezelés célja: Az egyetem és az egyetem szervezeteinek honlapján a weboldal különböző
tartalmaiban személyek elérhetőségi adatainak megjelenítése (vezetők esetén fotóval, munkatársak
esetében igény alapján).
3.1.2 Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

















Titulus
Vezetéknév
Keresztnév
Fotó
E-mail cím
jDolber kód
Szervezeti egység
Munkakör
Munkavégzés helye
Közvetlen telefonszám
Központi telefonszám, mellék
Fax szám, mellék
Pontos cím
Épület, emelet, ajtó, helyiség/szoba
(Vezetői) beosztások – amennyiben releváns
Leírás (a végzett feladatokról)

3.1.3 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont].

3.1.4 Az adatkezelés időtartama: A dolgozói jogviszonnyal rendelkezők esetén a jogviszony
megszűnésekor inaktiválás, illetve nem dolgozói jogviszonnyal rendelkezők esetében kérésre történő
rögzítés és inaktiválás. Érintetti garanciális jog: Az az érintett, aki él a tiltakozás jogával, annak esetében
(ha új munkavállaló) közzé sem teszik a fényképét, vagy utólag a fényképét leszedik. A törlés kérése az
alábbi e-mail címen történő bejelentéssel tehető meg: webtiltakozom@fin.unideb.hu

3.1.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: A DE Kancellária WAV Központ
3.2 A honlapon történő regisztrációval (rendezvény, konferencia, TDK) összefüggő adatkezelés
3.2.1 Az adatkezelés célja: Az egyetem és az egyetem szervezeti honlapján történő egyetemi
rendezvényekre (pl. konferenciák, TDK) történő regisztrációk nyilvántartása

3.2.2 Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:








Résztvevő neve
Végzés éve
Email cím
Telefonszám
Jelenlegi munkahely megnevezése
Cég megnevezése (ha releváns)
Beosztás

3.2.3 Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont].

3.2.4 Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés
kéréséig.

3.2.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: A DE Kancellária WAV Központ, Rendezvénykoordinációs
és Alumni Központ (RAK) valamint az egyetemi karok és egyéb szervezetek kijelölt szervezet
adminisztrátor jogosultsággal rendelkező munkatársai.

3.3 A honlapon történő elektronikus Kapcsolat-felvételi űrlappal összefüggő adatkezelés
3.3.1 Az adatkezelés célja: Az egyetemmel történő kapcsolatfelvétel bármilyen témában (pl.: oktatás,
betegellátás, HR, pénzügy, külkapcsolat), mely nemcsak egyetemi dolgozók, hanem külsősök számára
is biztosított.
3.3.2 Kezelt adatok köre




Név
E-mail cím
Telefonszám

3.3.3 Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont].

3.3.4 Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés
kéréséig.

3.4 A honlapon történő elektronikus Hibabejelentés űrlappal összefüggő adatkezelés
3.4.1 Az adatkezelés célja: Az egyetem részére a honlappal kapcsolatos hibabejelentés
3.4.2 Kezelt adatok köre:


Név




E-mail cím
Telefonszám

3.4.3 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont].

3.4.4 Az adatkezelés időtartama: A hibabejelentés elintézéséig.
3.5 A honlapon történő elektronikus Felterjesztési adatlappal összefüggő adatkezelés
3.5.1 Az adatkezelés célja: Felterjesztés kiváló dolgozói, rektori elismerésre, mely csak a honlapra
történő authentikáció (bejelentkezés hálózati azonosítóval, jelszóval) után biztosított.
3.5.2 Kezelt adatok köre:












Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Szervezeti egység
Beosztás
Közalkalmazotti jogviszony kezdete a Debreceni Egyetemen
Telefonszám
E-mail cím
Korábbi kitüntetések

3.5.3 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont].

3.5.4 Az adatkezelés időtartama: A döntés meghozataláig.
3.6 A honlapon történő elektronikus Közérdekű adatigénylés űrlappal összefüggő adatkezelés
3.6.1 Az adatkezelés célja: Közérdekű adatigénylés, mely nemcsak egyetemi dolgozók, hanem
külsősök számára is biztosított.
3.6.2 Kezelt adatok köre






Név
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Fax szám.

3.6.3 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat feladat végrehajtásához szükséges [a GDPR
szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].

3.6.4 Az adatkezelés időtartama: az Info tv. előírásai szerint.
3.7. Az egyetem szervezeti egységeinek Hírlevéllel, Körlevéllel összefüggő adatkezelés
3.7.1. Az adatkezelés célja: Az egyetemi dolgozók tájékoztatása az egyetemi eseményekről, hírekről
3.7.2. Kezelt adatok köre:



E mail cím.

3.7.3 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pont].
3.7.4 Az adatkezelés időtartama: A közalkalmazotti jogviszony fenntartásáig.

3.8 A honlapon lévő Telefonkönyvi adatmódosításokkal összefüggő adatkezelés
3.8.1. Az adatkezelés célja: Az egyetemi telefonkönyvben történő adatok megjelenítése, módosítása
3.8.2. Kezelt adatok köre:















Dolgozói törzsszám
Előnév
Név
Szervezeti egység
Munkakör
Munkakör pontosítása (pl. ügyvivő szakértők esetén titkárnő)
Munkavégzés helye
Épület, emelet, ajtó, szoba
E-mail cím
Közvetlen telefonszám
Központi telefonszám
Telefonszám mellék
Fax szám
Fax mellék

3.8.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont].
3.8.4. Az adatkezelés időtartama: Dolgozói jogviszonnyal rendelkezők esetén a jogviszony
megszűnésekor inaktiválás, illetve nem dolgozói jogviszonnyal rendelkezők esetében kérésre történő
inaktiválás

3.9 A honlapok látogatottságának mérésével összefüggő adatkezelés Google Analytics
segítségével
3.9.1 Az érintettek köre: A weblap valamennyi látogatója. Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal
html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.
3.9.2 A kezelt adatok köre: A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű
szöveges fájlokat – tárol el valamennyi látogató számítógépén, informatikai eszközén, és ezek
segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, használatát. A „cookie-ban” rögzített, weboldal
látogatottságára vonatkozó adatok: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a weboldalon eltöltött
időt hossza. Az adatkezelő igénybe veszi az IP cím elmaszkolása funkciót, mely segítségével nem a
teljes IP cím, csak annak egy része (vége) kerül begyűjtésre.
Minden látogatóhoz egy anonim azonosító kerül hozzárendelésre, mely alapján a felhasználói
munkamenet tanulmányozható, a hozzá kapcsolódó felhasználói változásról bekövetkező események
statisztikai alapadatként gyűjthetők. A felhasználó részéről a törlés és hordozás joga érvényesíthető
(felhasználói kérésre törölhető és listázható). A felhasználónak ehhez meg kell adnia a saját
böngészőjében, süti által letárolt felhasználói azonosítót a tájékoztatóban megjelölt csatornán.

3.9.3. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google Analytics rendszere
ezeket az információkat arra használja, hogy azokat kiértékelve a weboldal üzemeltetőjének a honlap
látogatottságával, használatával összefüggő jelentéseket készítsen, segítve ezzel a weboldal fejlesztését,
és a felhasználói élmény fokozását. A cookie-k tárolását a látogató a böngészőjének megfelelő
beállításával megtilthatja, illetve a saját számítógépéről törölni tudja, illetve telepíthetik a Google
Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a
Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetők el.
3.9.4. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont].
3.9.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatok 26 havonta törlődnek, felhasználói kérésre törölhetők és
rendelkezésre bocsáthatók.
3.9.6. Hozzáféréssel rendelkezők köre: szervezeti egység munkatársai

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
4.1 Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet az DE Kancellária WAV
Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az DE Kancellária VAW Központ az Ön
által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
 milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 milyen adatkezelés célokból;  kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának
jogáról.

4.2 Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az DE Kancellária WAV Központ által
kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az DE Kancellária VAW Központ az Ön által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről
kezelünk.

4.3 Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a
személyes adatát.

4.4 Törléshez való jog
A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti,
hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.

4.5 Korlátozáshoz való jog
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
 ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az DE
Kancellária VIR Központ ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 az DE Kancellária WAV Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy



amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést,
amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból
kéri a korlátozást.
Az DE Kancellária WAV Központ az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a
személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus
adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában
tárolja.

4.6 Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése
alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az DE Kancellária WAV Központ megvizsgálja az Ön
vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak
találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

4.7 A joggyakorlás közös szabályai
Az DE Kancellária WAV Központ a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb
két hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén az DE Kancellária WAV Központ a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az DE Kancellária WAV Központ fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei
vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az
érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az DE Kancellária WAV
Központ meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az DE Kancellária WAV Központ adatkezelése nem felel meg a
jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
Debrecen, 2010. október 08.

