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Adatvédelmi tájékoztató 
A Kertészettudományi Kar által kiállított jubileumi oklevél igényléséhez 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Palkovics László és Tóth Edit 

Pozíció: 
rektor és kancellári jogkörben eljáró 

kancellárhelyettes 

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 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Kertészettudományi Kar által kiállított jubileumi oklevél igényléséhez megadott személyes 

adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

✓ 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.) 

3. Az oklevél kiállításához szükséges adatok 

3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 
 személyes adat jellege adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

mailto:adatvedelem@szie.hu
http://www.szie.hu/
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A volt hallgató neve 
A volt hallgató azonosításához és 
az oklevél kiállításához szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

A volt hallgató szakmai 
önéletrajzában megadott 
személyes adatok  

A volt hallgató önéletrajza 
megjelenik egy jubileumi 
kiadványban, amelyet az 
ünnepségen adnak át minden 
résztvevőnek.  

Önkéntes hozzájárulás 

A volt hallgató diplomáján 
szereplő adatok (név, születési 
hely, idő, képzési adatok, oklevél 
kiállításának dátuma) 

A volt hallgató azonosításához és 
az oklevél kiállításához szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Értesítési cím 
Kapcsolattartáshoz, az oklevél 
postázásához szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Az átadó ünnepségen készült 
fénykép, hang vagy képfelvétel 

Az átadó ünnepség megörökítése, 
az átadóról készült tájékoztató 
közzététele a honlapon 

Önkéntes hozzájárulás 

 

A felsorolt személyes adatokat az oklevél kiállításához, a kiállításhoz szükséges 

adategyeztetéshez és kapcsolattartáshoz, valamint az ünnepélyes átadóünnepséghez, illetve 

az oklevelek postázásához használjuk fel. 

Az Ön önéletrajza megjelenik abban a jubileumi kiadványban, melyet az ünnepségen adunk át 

a résztvevőknek.  

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet természetesen bármikor 

visszavonhat. Tájékoztatnunk kell ugyanakkor arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás 

visszavonása egyúttal a jubileumi oklevél kiállításának akadályát képezi, az adatai nélkül nem 

áll módunkban a kiállítani és ünnepélyes keretek között átadni az oklevelet.  

4. Az adatkezelés időtartama 
 

A megadott személyes adatait az Ön kérelmének benyújtásától az Egyetem Iratkezelési 

Szabályzatának megfelelően 15 évig tároljuk, majd a jubileumi oklevél kiadásával kapcsolatos 

iratok az Egyetem Levéltárába kerülnek.  
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5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

A jubileumi oklevél kiállításához megadott személyes adatokat az Egyetem 

Kertészettudományi Karának arra kijelölt munkatársai kezelik a feladatellátásuk keretében, az 

ahhoz szükséges mértékben. 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések  
  

Az Egyetem a jubileumi oklevél kiállításához kapcsolódószemélyes adatokat papír alapon és 

elektronikusan gyűjti. 

Az elektronikus állományokat az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a 

megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

→ tájékoztatáshoz való jog, 

→ korlátozáshoz való jog, 

→ helyesbítéshez való jog, 

→ törléshez való jog. 

6.1. 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.  
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A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

6.2. Korlátozáshoz való jog 
 

Amennyiben szeretné kérni, hogy az Egyetem további rendelkezéséig függessze fel az 

adatkezelést, és az Ön személyese adataival ne végezzen további műveleteket (tehát pl. ne 

törölje, ne használja fel), úgy az adatvedelem@szie.hu e-mail címen kérheti személyes adatai 

használatának ilyen korlátozását. A beérkezett kérésnek a tőlünk telhető leggyorsabban eleget 

fogunk tenni. Fontos tudni, hogy ebben az esetben a határidőkre tekintettel nem tudjuk 

garantálni, hogy a jubileumi oklevelek átadásán Ön részt tud venni, illetve határidőre el tudjuk 

készíteni az okiratot. 

6.3. Helyesbítéshez való jog 
Amennyiben a benyújtott kérelmében megadott adataiban változás történt, azok kijavítását 

illetve módosítását kérheti az adatvedelem@szie.hu e-mail címen. A beérkezett kéréseknek a 

tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. 

6.4. Törléshez való jog 
Az Ön adatait tartalmazó kérelmet az őrzési idő letelte után munkatársaink megsemmisítik. 

Amennyiben ennél korábbi időpontban kéri adatai törlését, ez járhat az oklevél kiállításának 

és az átadó ünnepségen való részvételnek az elmaradásával. Kérjük, hogy amennyiben kéri az 

adatai törlését, ezt mindenképpen mérlegelje. A kérelmet az adatvedelem@szie.hu e-mail 

címen, vagy postai úton az Egyetem 1. pontban megadott levelezési címén nyújthatja be 

számunkra.   

A kiadvány esetén az Ön adatainak törlését az Egyetem nem tudja teljes körűen biztosítani, 

annak természetéből adódóan. 

7.  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 e-mail címre, és a tőlünk telhető leggyorsabban 

igyekszünk majd megoldást találni.  

Amennyiben ésszerű határidőn belül nem sikerült felvenni velünk a kapcsolatot, vagy nem 

elégedett a megoldási javaslatainkkal, panaszával fordulhat a lakóhelye szerint illetékes 

bírósághoz (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. 

mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:dpo@szie.hu
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A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését 

megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztató előző pontjában megjelölt jogai 

gyakorlásával kapcsolatban. 

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 


