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A Színház- és Filmművészeti Egyetem által
igénybe vett adatfeldolgozók
Jelen dokumentum a Színház- és Filmművészeti Egyetem által igénybe vett adatfeldolgozókat
tartalmazza, tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére.
Jelen listát az egyes konkrét adatkezelésre vonatkozó különös adatkezelési tájékoztató
kiegészítéseként kell kezelni.
Az általános adatkezelési tájékoztató és az egyes konkrét adatkezelésre vonatkozó különös
adatkezelési tájékoztatók az alábbi hivatkozás alatt érhetőek el: www.szfe.hu/adatvedelem

Adatfeldolgozó
megnevezése

Milyen
tevékenysé
get lát el

Székhely

Adósz
ám

Budaporta
Közbeszerzési
Tanácsadó Kft.

Közbeszerz 2040
13416
ést végző Budaörs,
82121
cég
Ébner
3
György köz
4.

Saldo Zrt.

Könyvelést, 1135
bérszámfejt Budapest,
ést végző Mór u. 2-4.
rendszer
támogatása

Kapcsolódó adatkezelési
tevékenység(ek)
Közbeszerzési eljárásban
közreműködő munkavállalókkal
kapcsolatos személyes adatok

10815 Munkavégzéshez kiadott eszközök
018-2- nyilvántartása
41
Munkavégzéshez kiadott IT
eszközök nyilvántartása
Hallgatói jogviszony miatti
pénzügyekkel kapcsolatos
adatkezelés (állami (rész)ösztöndíj,
önköltség, szociális alapú
támogatás, diákhitel stb.
nyilvántartása)
Hallgatói kintlevőségek
nyilvántartása
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SDA Informatika Neptun
Zrt.
rendszer
terméktám
ogatás és
üzemelteté
s

SDA DMS Zrt.

1111
11684
Budapest,
057-2Budafoki út 43
59.

Oktatási igazolvány (diákigazolvány,
pedagógusigazolvány) kiállítása
Hallgatói jogviszony miatti
pénzügyekkel kapcsolatos
adatkezelés (állami (rész)ösztöndíj,
önköltség, szociális alapú
támogatás, diákhitel stb.
nyilvántartása)
Erasmus+ program
Doktori fokozatok nyilvántartása
Hallgatói kintlevőségek
nyilvántartása

Poszeidon
1111
24167
iratkezelő
Budapest,
78924
rendszer
Budafoki út 3
terméktám 59.
ogatás és
üzemelteté
s

Közbeszerzési eljárásban
közreműködő munkavállalókkal
kapcsolatos személyes adatok
Pályázatokkal, projektekkel
kapcsolatos szakmai dokumentáció
Maradandó értékű iratokban
szereplő személyes adatok kezelése

Softline Services A Microsoft
Kft. (Microsoft szoftverlice
licensz szállító)
nszek
szállítója

1036
Budapest,
Galagonya
utca 5

26187 Álláspályázat, toborzás
817-2- Fel nem vett álláspályázók
41
önéletrajza további ajánlatok
céljából
Foglalkoztatási jogviszony
létesítésével és fenntartásával
kapcsolatos, jogszabályok által előírt
adatkezelés"
Az Felsőokt. tv. Által előírt,
felsőoktatási szervezetben dolgozó
alkalmazottakról nyilvántartandó
adatok
Okmányok meglétének igazolása
(bizonyítványok, oklevelek,
tanúsítványok, igazolások stb.
bemutatása)
Tartozásigazolás (munkabérből
levonandó)
Munkavállalói tartozások
nyilvántartása
Teljesítményértékelés
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Pályázatokkal, projektekkel
kapcsolatos szakmai dokumentáció
Pályázatokkal, projektekkel
kapcsolatos pénzügyi dokumentáció
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A Társaság belső kommunikációs
csatornáin megjelenő munkavállalói
személyes adatok (O365 belső
telefonkönyv)
Távoli eléréssel rendelkező
munkatársak nyilvántartása
BYOD eszközökkel kapcsolatos
személyes adatok, nyilatkozatok
nyilvántartása
Mobil flottafelhasználók
nyilvántartása
Munkaruha, védőeszköz
nyilvántartása
Munkavédelmi ellenőrzés
Munkahelyi balesetek
Munkavégzésre képes állapot
ellenőrzése (szonda, vérvétel)
Belépőkártyák nyilvántartása
Munkavállaló magán elérhetőségi
adatai (telefonszám, e-mail cím)
Munkahelyi közösségi programok
(foglalkoztatáshoz szorosan nem
kapcsolódó események)
Foglalkoztatási jogviszony
megszűnése
A GDPR szerinti érintetti jogok
gyakorlásával kapcsolatos
intézkedések nyilvántartása
Közérdekű adatigényléssel
kapcsolatos nyilvántartás
Számlák és az ahhoz kapcsolódó
bizonylatok nyilvántartása
Hallgatói felvételi eljárással
kapcsolatos adatkezelés (központi
felsőoktatási felvételi eljáráson
kívüli felvételi eljárások)
Költségtérítéses hallgatókkal kötött
képzési szerződés
Hallgatói jogviszony létesítésével,
fenntartásával és megszüntetésével
kapcsolatos adatkezelés
Erasmus+ program
Az oktatással összefüggő filmek és
filmfelvételek
Doktori fokozatok nyilvántartása
Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos
adatkezelés

MELLÉKLET A … SZÁMÚ
REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁSHOZ

Kollégiumi férőhelyek hasznosítása
(üres férőhelyek tanulmányi
időszakban, nyári időszak)
Kollégiumi Önkormányzat Közgyűlés
jegyzőkönyvei
Kollégiumi Bizottság (KOB)
Hallgatói balesetek nyilvántartása
FILMEU (DocNomads, Kino Eyes,
Re:Anima)
Végrehajtói és bírósági letiltások
kezelése
Adattovábbítási nyilvántartás
Leviathan
Solutions Kft.

Predor
beléptető
rendszer
szállítója

1113
25499 Munkáltató objektumaiba történő
Budapest,
878-2- be- és kilépés nyilvántartása Ábel Jenő 43
beléptetőrendszer
utca 23.

Future Industry Biztonsági
Kft
kamera
rendszer
támogatásá
t
végző
adatfeldolg
ozó
a
Mészáros
utcai épület
tekintetébe
n

2696
Terény,
Szabadság
út 6.

26318
84021
2

HUN-TAX 2002 Könyvelés,
Kft.
bérszámfejt
és

8400 Ajka, 12865
Határ utca 38711
2.
9

Kamerás megfigyelő rendszer
üzemeltetése

Juttatások számfejtése, kifizetése és
a kapcsolódó közterhek teljesítése
Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya,
üdülési szolgáltatás)

