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A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint 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 továbbiakban: GDPR) alapján a személyes adatok védelmének rendjét a következők szerint állapítja
meg:
I.

FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A szabályzat hatálya

(1) 1 A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem fenntartásában működő köznevelési
intézményre, az Egyetem minden olyan szervezeti egységére, amely tevékenysége során személyes
adatot kezel, kiterjed továbbá az Egyetem minden polgárára és az Egyetem feladatainak végrehajtásában
polgári jogi jogviszonyban közreműködő azon személyekre, akik tevékenységük során személyes adatot
kezelnek.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, beleértve az
adattovábbítást is.
(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemre,
amelyről az Informatikai Biztonsági Szabályzat rendelkezik.
(4) 2 A szabályzat hatálya nem terjed ki az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatvédelmi
és adatkezelési szabályokra, ezekről az Elektronikus megfigyelőrendszer működtetésének szabályzata
rendelkezik.
2. § A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy az Egyetemen a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjen. A szabályzat e célból meghatározza a személyes adatot tartalmazó egyetemi nyilvántartások
vezetésének szabályos rendjét, valamint biztosítja az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülését,
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra
hozatalát.
3. § Jogi háttér3
A szabályzat jogi hátterét – különösen – az alábbi jogszabályok, szabályzatok, iránymutatások,
ajánlások képezik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a GDPR;
az Info tv.;
az Nftv.;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.);
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet;
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet;
a GDPR 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai;
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlásai;
a Testnevelési Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata;
a Testnevelési Egyetem Információátadási Szabályzata;
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a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1. része (Szervezeti és Működési
Rend);
m) a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 3. része (Hallgatói
Követelményrendszer).
l)

4. § Értelmező rendelkezés
A szabályzatban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében és az Info tv. 3. §-ában meghatározott
tartalommal kell értelmezni és alkalmazni.
II.

FEJEZET A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
5. § Adatkezelő szervezeti egységek

(1) 4 5 Az Egyetem elsődleges adatkezelő szervezeti egységei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Rektori Hivatal;
intézetek, tanszékek, kutató központok, központok, lektorátus, csoportok;
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága;
Pályázati, Innovációs, Technológia- és tudástranszfer Központ;
Tanulmányi Hivatal;
Marketing és PR Osztály;
Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatások Iroda;
Minőségbiztosítási és Akkreditációs Iroda;
Sport Iroda;
Kancellári Titkárság;
Jogi Igazgatóság,
Gazdasági Igazgatóság;
Műszaki és Ellátási Igazgatóság;
Beruházási Programiroda;
Beszerzési és Közbeszerzési Osztály;
HR Osztály;
Könyvtár és Levéltár;
kollégium, szakkollégium;
Hallgatói Önkormányzat,
a Szenátus által létrehozott bizottságok;
az Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmény.

(2) Belső szabályzatban meghatározott feladatvégzése során más szervezeti egység, testület és bizottság
is kezelhet személyes adatot.
6. § Az adatkezelés jogalapja
Az Egyetem a személyes adatok kezelését elsődlegesen jogszabály felhatalmazása, szerződés vagy
egyéb jogi kötelezettség teljesítése, önkéntes hozzájárulás vagy az Egyetem jogos érdeke alapján végzi.
Indokolt esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott más jogalapon is történhet
adatkezelés.
7. § Személyes adatok megszerzése
(1) Amennyiben olyan adatot kell megszerezni, melyet közokirat tartalmaz, az eredeti okiratot vagy
annak közjegyző által hitelesített másolatát vagy az eredeti okiratról készített másodlatot elegendő
bemutatni.
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(2) Az adatot megszerző szervezeti egység legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában
– ha lehetséges még azt megelőzően – köteles tájékoztatni az érintettet a GDPR 13. illetve 14. cikkében
és az Info tv. 14-15. §-okban meghatározott adatkezelés részleteiről.
(3) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatot megszerző szervezeti egység köteles beszerezni
az érintett hozzájárulását a GDPR 7. cikkének és az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontjának
figyelembevételével.
8. § Egyetemen belüli adatátadás
Az adatkezelő szervezeti egység személyes adatot – a szükséges mértékben és ideig – csak olyan
adatkezelésre jogosult szervezeti egységhez továbbíthat, amelynek feladata ellátásához a személyes
adatok megismerése és kezelése szükséges és az adatkezelésre megfelelő jogalappal rendelkezik.
Amennyiben a két szervezeti egység között a személyes adat átadásával kapcsolatos bármely kérdésben
véleményeltérés van, úgy – az adatvédelmi tisztviselő dönt.
9. § Adattovábbítás harmadik személy részére
(1) A személyes adat továbbítására irányuló adattovábbítás jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén, ennek hiányában az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján teljesíthető.
(2) Az elsődleges adatkezelő szervezeti egységek – illetve feladatuk ellátásához szükséges módon és
mértékben az elsődleges adatkezelő szervek által felhatalmazott szervezeti egységek – feladata az
adattovábbítás végrehajtása. Az adattovábbítás előtt be kell szerezni az adatvédelmi tisztviselő
egyetértését.
(3) 6 A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) részére, az Nftv. 3. melléklet I/A. és I/B. pontjában
felsorolt adatokról a HR Iroda és a Tanulmányi Hivatal szolgáltat adatot. A Magyar Államkincstár
részére a Gazdasági Igazgatóság és a HR Iroda szolgáltatja a bérszámfejtéshez szükséges adatokat. A
választható béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás a Gazdasági Igazgatóság feladata. A
fenntartó, illetve az oktatásigazgatásért felelős további szervezetek (pl. Oktatási Hivatal) részére történő
adatszolgáltatás a szakmailag illetékes adatkezelő szervezeti egységek vagy fenntartott köznevelési
intézmény feladata.
(4) Közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség vagy más nyomozóhatóság, továbbá
nemzetbiztonsági szolgálat adatszolgáltatási tárgyú megkeresését a kancellárhoz kell felterjeszteni. A
kancellár jelöli ki az adatszolgáltatót.
(5) Amennyiben az adatkezelő szerv olyan adatra vonatkozó megkeresést kap, melynek jogszerűségét
nem tudja megítélni, köteles azt az adatvédelmi tisztviselő útján a kancellárnak jelenteni.
(6) Személyes adatok továbbítása során címzettől függetlenül biztosítani kell, hogy a küldemény zárt
borítékban kerüljön feladásra vagy átadásra.
(7) Személyes adatok elektronikus úton történő továbbítása során az Informatikai Biztonsági
Szabályzat és az Információátadási Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni.
10. § Adatfeldolgozás
(1) Azon jogviszonyokban, ahol az Egyetem számára harmadik személy végez adatfeldolgozási
feladatot vagy amelyekben az Egyetem adatfeldolgozóként vesz részt, az adatkezelés jogalapját a felek
közötti adatfeldolgozási szerződés képezi a GDPR 28. cikkében és az Info tv. 25/C. és 25/D. §-okban
meghatározottak szerint.
(2) Az adatfeldolgozási szerződés keretein belül végzett személyes adatkezelésre, az érintett általi
adatigénylésre a jelen szabályzat rendelkezésétől eltérően az adatkezelővel megkötött adatfeldolgozási
szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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11. § Az érintettek jogai, valamint az ezekkel kapcsolatos kérelmeinek intézése
(1) Az érintett az adatkezelő szervezeti egységnél, valamint az adatvédelmi tisztviselőnél kérelmezheti
a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésük
korlátozását, érvényesítheti az adathordozhatósághoz való jogát, valamint tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen.
(2) Az Egyetemhez benyújtott kérelmeket az adatkezelő szervezeti egység intézi az Info tv.-ben és a
GDPR-ban meghatározott határidőket figyelembe véve. A kérelemmel kapcsolatban az adatkezelő
szervezeti egység vezetője kikérheti az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát.
12. § Az adatvédelmi tisztviselő
(1) Adatvédelmi tisztviselő az Info tv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő személy lehet.
(2) Az adatvédelmi tisztviselőt a kancellár jelöli ki.
(3) Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátása kapcsán nem utasítható.
(4) Az adatvédelmi tisztviselő nem tölthet be az Egyetemen belül olyan pozíciót, amelynek keretében
ő határozza meg a személyes adatok kezelésének célját, és eszközeit.
(5) Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásához köteles titoktartási nyilatkozatot tenni.
(6) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az Info tv. 25/M. §-a és a GDPR 39. cikke rögzíti.
(7) Az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát az adatkezelő szervezeti egység az alábbi esetekben
köteles kikérni:
a) olyan megállapodás, szerződés, szabályzat esetén, mely érinti az Egyetem adatkezelési
tevékenységét;
b) adatkezelési tájékoztató tartalmával kapcsolatban az érintetteknek történő átadás előtt.
(8) Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi szempontból egyetért a (7) bekezdés szerinti
dokumentummal, azt „Adatvédelmi szempontból egyetértek” szöveggel, dátummal és aláírással látja el.
Egyet nem értés esetén a dokumentumot „Adatvédelmi szempontból nem értek egyet” szöveggel,
dátummal és aláírással látja el.
13. § Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Az Info tv. 25/E. és 25/F. §-okban és a GDPR 30. cikkében meghatározott nyilvántartást az adatvédelmi
tisztviselő felügyeli.
14. § Az adatok védelme
(1) Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít az adatok
bizalmas kezelésére.
(2) Az elektronikus adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik.
(3) Az Egyetemmel minden, az 1. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy, aki személyes
adatok birtokába jut, ilyet munkaköre vagy megbízatása alapján kezel, köteles azokat védeni, őrizni és
úgy eljárni, hogy azok megfelelő védelme biztosított legyen.
15. § Adatvédelmi incidensek
(1) Adatvédelmi incidens gyanúja esetén minden egyetemi polgár köteles haladéktalanul értesíteni az
adatvédelmi tisztviselőt, aki kivizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adatvédelmi incidens. Az
adatvédelmi tisztviselő a vizsgálatba bevonhatja az Egyetem bármely érintett szervezeti egységének
vezetőjét vagy az általa meghatalmazott munkatársát.
(2) Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy az adatvédelmi incidens fennáll, Info
tv. 25/J. és 25/K. §-aira, valamint a GDPR 33. cikk (1) bekezdésére figyelemmel megvizsgálja, hogy az
valószínűsíthetően kockázattal jár-e a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. E

6

vizsgálatba úgyszintén bevonhatja az Egyetem bármely érintett szervezeti egységének vezetőjét vagy az
általa meghatalmazott munkatársát.
(3) Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően kockázattal jár természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, azt – a
kancellár előzetes tájékoztatása után – haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak.
(4) Az adatvédelmi tisztviselő köteles nyilvántartani az adatvédelmi incidenseket a GDPR 33. cikk (5)
bekezdésében meghatározott tartalommal.
16. § Adatvédelmi hatásvizsgálat
Az Info tv. 25/G. és 25/H. §-okban, valamint a GDPR 35. cikkében meghatározott adatvédelmi
hatásvizsgálatot az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó szervezeti egységek végzik, melynek során az
adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát ki kell kérni.
III.

FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §

(1) A szabályzatot a Testnevelési Egyetem Szenátusa a 2018. október 31-i ülésén hozott 54/2018. (X.
31.) számú határozatával elfogadta.
(2) A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.
(3) Az 5. §-ban meghatározott szervezeti egységek vezetői felelnek az általuk irányított szervezeti
egység adatkezelési tevékenységéért. A vezetők kötelesek jelen szabályzat rendelkezéseit megismertetni
a munkatársaikkal és a személyes adatok kezelésével összefüggő munkafolyamatok során ezek
betartását felügyelni és ellenőrizni.
(4) A szabályzatot az Egyetem a honlapján közzéteszi, hiteles példányát a Jogi Igazgatóság tartja
nyilván.
Budapest, 2018. október 31.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos s.k.
rektor
Egyetértek:

Dr. Genzwein Ferenc s.k.
kancellár
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