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AGDPR SZERINTI ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a 

továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját A GDPR szerinti érintetti 

jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása tárgyú adatkezelés 

tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési 

Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége www.szfe.hu/adatvedelem 

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését 

követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, 

amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek 

vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató 

tartalmazza. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos 

nyilvántartási kötelezettség teljesítése (vö. 5. cikk (2) bek. és 12. cikk) 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja:  

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok illetve a GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos 

érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 

GDPR 5. cikk (2) bek. és 12. cikk; Eütv. 24. §; Eüak. 7. § (3)-(5) és (7)bekezdései 

Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén  

a) a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat 

b) az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: Nem 

releváns 

Egyéb feltételek 

a) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

Nem lehet beazonosítani az érdeklődő kilétét, így választ sem kaphat. 

http://www.szfe.hu/adatvedelem
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b) Egyéb feltételek tekintettel a GDPR  13. cikk (2) bek. e) pontra 

Az adatszolgáltatás kötelező 

Az adatszolgáltatás  jogszabályon alapul 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: 

a) Érintetti jogait gyakorló természetes személy 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

Név,  döntés, beadvány, iktatási adatok 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

Softline Services Kft. (Microsoft licensz szállító) 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

 Nem releváns 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek 

irányába: 

 Ezen adatkezelés kapcsán nincs rendszeres adattovábbítás 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra 

kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles  

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő 

meghatározására irányadó szempontok: 5 év 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT 

PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 

profilalkotást. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 

Budapest, 2021. 08. 25.
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