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1

1.1

HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL ÉS
MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói jogviszony
létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 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.
1.2

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.
1.3

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Jelen adatkezelés célja: A Felsöokt tv. 18. § (1) alapján a felsőoktatási intézmény
a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez,
b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez,
c) a képzés, kutatás megszervezéséhez,
d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak
gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez,
e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,
f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában
biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához,
g) a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából
nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván a tanulmányi
rendszerében.
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

1.4

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:
Felsőokt. Tv. 18. §, 49. §, 53. §, 54. §, 59. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Jogszabály írja elő;
•

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

1.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Az Nftv. 3. melléklet I/B. ben leírt adattartalom

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

1.6

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:
•

Emberi Erőforrások Minisztériuma; Színház- és Filmművészetért Alapítvány, székhelye: 1088
Budapest, Rákóczi út 21., adószáma: 19253976-1-42

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
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1.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Az Nftv. 3. melléklet I/B. 3. pontja értelmében a
hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
1.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
1.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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3

OKTATÁSI IGAZOLVÁNY (DIÁKIGAZOLVÁNY,
PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY) KIÁLLÍTÁSA - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Oktatási igazolvány
(diákigazolvány, pedagógusigazolvány) kiállítása 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

3.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.3

Jelen adatkezelés célja: Az oktatási igazolvány igénylésével, érvényesítésével és bevonásával
kapcsolatos közreműködő intézményi feladatok ellátásaval kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségek teljesítése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

3.4

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:
362/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 7. § (2) bek., 9. §, 12. §, 35. § (2) bek., 36. § (6)
bek., 38. § (1) bek. 1. sz. melléklet
az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. Törvény (Onytv.)
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
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Nem állítható ki az igazolvány;
•

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

3.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

362/2011 Korm. rendelet 9. § szerinti A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás,
amely tartalmazza: az igénylés elküldésének idejét, az Oktatási Hivatal adatszolgáltatása
alapján az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját, az érvényesítő matricák megrendelésének
idejét, a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének idejét, az oktatási igazolvány
érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, az oktatási
igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, az oktatási igazolvány egyedi adatchip
azonosítóját, az oktatási igazolvány jogosult által történő átvételének dátumát, a jogosult
kérelmére kiállított igazolás adatait

•

1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez szerinti igazolás, melynek adattartalma:

•

az igazolás sorszáma, az igazolás érvényességének vége, a jogosult neve,

•

a Felsőokt tv-ben meghatározott azonosító száma, születési helye és ideje, lakcíme (állandó
lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe), tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett
oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás/más sajátos), az igazolás
kiállításának oka és célja (az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van, diákigazolvány
igénylése nélkül kiállított igazolás, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás), az igazolás típusa, intézményi adatok
(jogviszonyt igazoló intézmény neve, címe), az igazolás kiállításának helye, ideje, az
intézmény vezetőjének neve, aláírása, az intézmény bélyegzője, kétdimenziós vonalkód
(amely egyebek mellett a jogosult nevét és címét, valamint a hitelesítést tartalmazza)

•

Átvételi elismervény adattartalma: diákigazolvány száma, érvényességi matrica száma, dátum,
személyazonosító adatok

•

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

3.6

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

SDA Informatika Zrt

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
•

Nem releváns

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek
irányába:
•

Oktatási Hivatal (OKTIG)

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
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3.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: a kártya érvényessége: a kiállításától számított 9. év
március 31. (362/2011. Korm. Rend. 3. § (1) bek.)
3.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
3.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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4

AZ IT ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Az IT üzemeltetéshez
kapcsolódó személyes adatok 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

4.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

4.3

Jelen adatkezelés célja: Az informatikai környezet biztonságos és hatékony munkavégzést
szolgáló üzemeltetése.
Megjegyzés: Az szfe.hu webhelyen elérhetőek további hivatkozások (Neptun rendszer, Office
365) a szervezet által biztosított egyéb rendszerekhez biztosítanak hozzáférést. Azon
rendszerekben történő minden módosítás naplózásra kerül. A rendszerekhez hozzáférést a
Felhasználói szabályzatban leírtak szerint a szervezet jóváhagyás után biztosítja. A rendszerek
használata során a Felhasználói szabályzatban leírtakat kérjük betartani.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.4

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 32. cikke
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
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•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem használhatóak a munkavégzéshez szükséges IT eszközök.;
•

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

4.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Név, Beosztás, Szervezeti egység, Munkavégzés helye

•

Az érintett által használt szoftver és hardver eszközök

•

Az informatikai környezettel kapcsolatos igények és hibák

•

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

4.6

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Minden szoftverszállító

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
4.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított
3,5 év
4.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
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4.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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5

BYOD ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK,
NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját BYOD eszközökkel
kapcsolatos személyes adatok, nyilatkozatok 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

5.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

5.3

Jelen adatkezelés célja: BYOD eszköz munkavégzés céljából történő használata
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

5.4

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:
Ez része az Szervezet általános IT biztonsági policy-jának, aminek a - a GDPR 32.
cikkéből és a 2013:L. tv -ből levezethető jogi kötelezettség.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem lehetséges a BYOD eszközök alkalmazása, az IT biztonsági feltételek és a
felelelősség szabályozatlansága miatt.;
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•

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

5.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Szervezeti személyzet: név, anyja neve, engedélyező neve, engedélyező beosztása; tanú: neve,
lakcíme

•

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

5.6

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
5.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított
3,5 év
5.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
5.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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6

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Adattovábbítási
nyilvántartás 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

6.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

6.3

Jelen adatkezelés célja: Más szervektől érkező megkeresések teljesítése
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

6.4

Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 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:
Az egyetem Megkereső szerv jogos érdeke (pl. adatok hitelességének vagy
valódiságának ellenőrzése), SZFE jogos érdeke a jóhírnevének építéséhez,
megőrzéséhez, zökkenőmentes együttműködés más szervekkel
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Igen;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Más szervvel történő együttműködés nem valósul meg, SZFE jóhírneve sérülhet
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Adatkezelési tájékoztató dolgozók, illetve hallgatók számára.
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

6.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, megkeresésben szereplő egyéb adatok

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.6

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Softline Services Kft. (Microsoft licensz szállító)

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
•

Nincs közös adatkezelő

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
6.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: megkeresés teljesítésétől számított 10 év
6.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
6.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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7

TÁVOLI ELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSA
- ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Távoli eléréssel rendelkező
felhasználók 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

7.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

7.3

Jelen adatkezelés célja: A távoli eléréssel rendelkező munkavállalók azonosítása
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

7.4

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:
Ez része az Szervezet általános IT biztonsági policy-jának, amely a GDPR 32.
cikkéből és a 2013:L. tv -ből levezethető jogi kötelezettség.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem engedélyezhető a felhasználó számára a távoli elérés;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

7.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, munkakör,osztály,távoli hozzáférés oka, engedélyező neve, beosztása, engedély kezdő
időpontja, engedély lejárati időpontja, elérési csoport kódja

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

7.6

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
7.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított
3,5 év
7.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
7.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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8

TUDOMÁNYOS KUTATÁS, KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Tudományos kutatás,
kutatási eredmények közzététele 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

8.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

8.3

Jelen adatkezelés célja: Tudományos kutatás, kutatási eredmények közzététele
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

8.4

Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 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:
tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység (tudományos célból), kutatási
eredmények közzététele, szellemi alkotás hasznosításához fűződő jogok
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A tudományos kutatás feltételei nem teljesülnek, a kutatás nem végezhető el, a
művészeti alkotótevékenység (tudományos célból) nem folytatható;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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---.
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

8.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, képmás, tudományos kutatással összefüggő adatok

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

8.6

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
8.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: tudományos kutatás témájának és/vagy a vonatkozó
jogszabályban (pl. levéltári törvény) foglaltak figyelembe vételével
8.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
8.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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9

AZ OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FILMEK ÉS FILMFELVÉTELEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9.1

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Az oktatással összefüggő
filmek és filmfelvételek 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

9.2

Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

9.3

Jelen adatkezelés célja: Az oktatási tevékenység velejárója filmek készítése, színpadi és egyéb
felvételek készítése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

9.4

Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az
adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez 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:
Nem releváns
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Jogszabály írja elő;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
teljesítésnek előfeltétele.
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

9.5

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Név, képmás és hang, felvétel készítésének időpontja

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

9.6

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
9.7

AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Az Nftv. 3. melléklet I/B. 3. pontja értelmében a
hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
9.8

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
9.9

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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10 MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOKBAN SZEREPLŐ SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSE - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
10.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Maradandó értékű iratokban
szereplő személyes adatok kezelése 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.
10.2 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.
10.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Maradandó értékű iratokban szereplő személyes adatok kezelése,
10.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Ltv. 3/A §, 4. §, 9. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

történelmi múlt megismerésének, nemzeti kulturális örökség, állampolgári jogok
érvényesítésének, illetve a közfeladat folyamatos ellátásának sérelme;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

24

Különös adatkezelési tájékoztató

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
10.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó

•

hallgató

•

3. személyek

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

természetes személyazonosító adatok, maradandó értékű iratban szereplő egyéb adatok

10.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

SDA DMS Zrt.

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
•

Nincs közös adatkezelő

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek
irányába:
•

Magyar Nemzeti Levéltár

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
10.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: illetékes közlevéltárba adásig
10.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
10.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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11 KÖNYVTÁR, KÖZGYŰJTEMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
11.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Könyvtár, közgyűjteményi
szolgáltatások 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.
11.2 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.
11.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Információs, oktatási és kutatási feladatok támogatása, a kölcsönzők
és igénybevevők nyilvántartása
11.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 14. § (2) bek.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg, hogy kinél van a kölcsönzött dokumentum, vagy nem
azonosítható, hogy a jogosult veszi-e igénybe a szolgáltatást;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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---.
11.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató,

•

3. személyek

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, kölcsönzéssel, szolgáltatással kapcsolatos adatok

11.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
11.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: kölcsönzés, szolgáltatás időpontjától számított 5 év
11.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
11.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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12 VÉGREHAJTÓI ÉS BÍRÓSÁGI LETILTÁSOK KEZELÉSE - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
12.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Végrehajtói és bírósági
letiltások kezelése 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.
12.2 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.
12.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Bíróság által kibocsátott letiltó végzés, közvetlen bírósági felhívás,
illetve végrehajtói letiltás teljesítése
12.4 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:
Vht. 24. §, 25. §, 28. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A bírósági vagy a végrehajtói letiltás nem teljesül, az adós nem fizeti meg a
tartozását;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
28

Különös adatkezelési tájékoztató

Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
12.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

Dolgozó

•

Hallgató

•

Végrehajtást kérő

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Természetes személyazonosító adatok, letiltó végzésben, bírósági felhívásban, végrehajtói
letiltásban szereplő adatok

12.6 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:
•

Nincs közös adatkezelő

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
12.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A letiltás utolsó időpontjától foglalkoztatási
jogviszony megszűnésétől számított 3,5
12.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
12.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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13 HALLGATÓI FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
(KÖZPONTI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSON KÍVÜLI
FELVÉTELI ELJÁRÁSOK) - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
13.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói felvételi eljárással
kapcsolatos adatkezelés (központi felsőoktatási felvételi eljáráson kívüli felvételi
eljárások) 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.
13.2 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.
13.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség a felvételi eljárás dokumentálása
13.4 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:
Felsőokt. Tv. 39. § (5-6) bek
Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B pont
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Igen;

•

az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: f) az
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;.

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem választható ki az a személy, akivel hallgatói jogviszony létesíthető;
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•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
13.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B pontja szerinti adatkörök

•

Különleges adatok: a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához
szükséges adatok (Felsőokt. tv. 3. melléklet I/B fejezet 1. pont bh) alpont

•

13.6 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
13.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: sikertelen pályázók esetében a jelentkezés
elbírálásától számított 5 év
sikeres pályázok esetén: 80 év
13.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
13.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

31

Különös adatkezelési tájékoztató

14 HALLGATÓI BALESETEK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
14.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói balesetek
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.
14.2 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.
14.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: hallgatói balesetek nyilvántartása
14.4 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:
Felsőokt tv. 2. sz. melléklet II. fejezet, 3. sz. melléklet I/B pont
1993 évi XCIII. tv. (Munkavéd.tv.) 64. § (3),
a Munkavéd.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet 5. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Igen;

•

az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: h) az
adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,
továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;.

Egyéb feltételek:
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•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem vizsgálhatók ki a baleset körülményei, esetleges vita esetén nem állapítható
meg a felelősség, nem valósul meg a jogi előírások betartása;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
14.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

Balesetet szenvedett személy,

•

baleset kivizsgálásában közreműködő dolgozó,

•

üzemorvos

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a mellékletében előírt adattartalom (munkabaleseti
jegyzőkönyv): név, (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító
jele, születési hely és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím)a munkabaleset minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát; a sérült munkakörét;a sérülés időpontját,
helyszínét, jellegét, rövid tényállását;a sérült ellátására tett intézkedést; annak tényét, hogy a
sérült folytatta-e a munkáját.

14.6 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:
•

A baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság,

•

társadalombiztosítási kifizető hely,

•

szükség esetén hozzátartozó.

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
14.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
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14.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
14.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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15 HALLGATÓI JOGORVOSLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
15.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói jogorvoslattal
kapcsolatos adatkezelés 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.
15.2 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.
15.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Jogorvoslat biztosításával kapcsolatos adatkezelés
15.4 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:
Felsőokt. Tv. 57-58. §
Ákr.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok nélkül nem folytatható le a jogorvoslati eljárás.;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
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Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
15.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató, eljárásban közreműködő dolgozó

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, jogorvolati eljárás során keletkezett adatok

15.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nincs

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
15.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
15.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
15.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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16 HALLGATÓI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
16.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói kártérítési
eljárásokkal kapcsolatos adatkezelés 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.
16.2 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.
16.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: kártérítési kötelezettség és a felelős megállapítása, kártérítéssel
kapcsolatos adatkezelés
16.4 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:
Felsőokt.tv. 56. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg a károkozó személye, a károkozás mértéke, körülményei;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
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Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
16.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató,

•

eljárásban közreműködő dolgozó

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, kártérítési eljárás során keletkezett adatok

16.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nincs

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
16.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
16.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
16.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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17 HALLGATÓI FEGYELMI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
- ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
17.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói fegyelmi
eljárásokkal kapcsolatos adatkezelés 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.
17.2 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.
17.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés
megállapítása

célja:

Kötelezettségszegés

körülményeinek

felderítése, felelősség

17.4 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:
Felsőokt tv. 55. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg a kötelezettségszegés, illetve annak felelős;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
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Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
17.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató, eljárásban közreműködő dolgozó

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

személyazonosító adatok, fegyelmi eljárás során keletkezett adatok

17.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nincs

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
17.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
17.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
17.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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18 KULCS-, KULCSDOBOZ, NYILVÁNTARTÁS (KOLLÉGIUM) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
18.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Kulcs-, kulcsdoboz,
nyilvántartás (kollégium) 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.
18.2 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.
18.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A kollégium biztonságos üzemeltetésre érdekében van szükség a
kulcsdoboz nyilvántartására
18.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az
adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez 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:
Hallgatók esetében a kulcsnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés a hallgató és az
Egyetem között létrejött, a kollégium igénybe vételéről szóló szerződés, dolgozók
esetében a munkaszerződés teljesítése érdekében szükséges.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem állapítható meg, hogy ki lépett be a szobákba;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
teljesítésnek előfeltétele.
18.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

kollégista

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Felvevő neve, szobaszám; felvétel és leadás ideje, szobában lakók listája

18.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nincs adatfeldolgozó

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
•

Nincs közös adatkezelő

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
18.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: szerz követő 1 év
18.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
18.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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19 EHÖK TESTÜLETI/BIZOTTSÁGI ÜLÉSEIVEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS (JEGYZŐKÖNYV, JELENLÉTI ÍV) - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
19.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját EHÖK testületi/bizottsági
üléseivel kapcsolatos adatkezelés (jegyzőkönyv, jelenléti ív) 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.
19.2 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.
19.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: EHÖK estületi/bizottsági üléseivel kapcsolatos adatkezelés
19.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 60-61. §
EHÖK Alapszabály 24. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem releváns

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem állapítható meg, hogy az EHÖK illetékes testülete vagy bizottsága elvégeztee a feladatát;
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•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

---.
19.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, tanulmányi azonosító (kar, évfolyam) titulus, ülés időpontja, aláírás

19.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
19.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. Hatálya alá tartozó esetekben a
Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint a hallgatói jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig, nem a Felsőokt. Tv. Hatálya alá tartozó
ügyekben az ügy lezárásától számított 3 év
19.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
19.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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20 EHÖK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ADATKEZELÉSE
(ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG VIZSGÁLATA, ETIKAI TÉMÁK STB.) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
20.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját EHÖK Felügyelő Bizottság
adatkezelése (összeférhetetlenség vizsgálata, etikai témák stb.) 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.
20.2 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.
20.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: EHÖK Felügyelő Bizottság adatkezelése
20.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 60-61. §
EHÖK Alapszabály 23. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem releváns

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem állapítható meg, hogy az EHÖK Felügyelő Bizottsága teljesítette-e a
feladatát;
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•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

---.
20.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató,

•

3. személyek

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, tanulmányi azonosító (kar, évfolyam), titulus, adott ügy vizsgálata során keletkezett
adatok (összeférhetetlenség, etikai körülmények)

20.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
20.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. Hatálya alá tartozó esetekben a
Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint a hallgatói jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig;
nem a Felsőokt. Tv. Hatálya alá tartozó ügyekben az ügy lezárásától számított 3 év
20.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
20.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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21 EHÖK ELNÖKE ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁSOKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
21.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját EHÖK elnöke által adott
megbízásokkal kapcsolatos adatkezelés 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.
21.2 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.
21.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: EHÖK elnöki megbízásokkal kapcsolatos adatkezelés
21.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 60-61. §
EHÖK Alapszabály 14. § (11)-(12) bek.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem állapítható meg, hogy kit és mivel bízott meg az EHÖK elnöke, nem
ellenőrizhető az EHÖK elnöki megbízott munkája;
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•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

---.
21.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató,

•

3. személyek

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, tanulmányi azonosító (kar, évfolyam), titulus, megbízás tartalma, időpontja, időtartama

21.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
21.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: EHÖK elnöki megbízatás lejáratának időpontjától
számított 3 év
21.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
21.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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22 HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL ÉS
MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
22.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói jogviszony
létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 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.
22.2 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.
22.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A Felsöokt tv. 18. § (1) alapján a felsőoktatási intézmény
a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez,
b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez,
c) a képzés, kutatás megszervezéséhez,
d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak
gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez,
e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,
f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában
biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához,
g) a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából
nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván a tanulmányi
rendszerében.
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22.4 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:
Felsőokt. Tv. 18. §, 49. §, 53. §, 54. §, 59. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Jogszabály írja elő;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
22.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Az Nftv. 3. melléklet I/B. ben leírt adattartalom

22.6 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:
•

Emberi Erőforrások Minisztériuma; Színház- és Filmművészetért Alapítvány, székhelye: 1088
Budapest, Rákóczi út 21., adószáma: 19253976-1-42

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
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22.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Az Nftv. 3. melléklet I/B. 3. pontja értelmében a
hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
22.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
22.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

51

Különös adatkezelési tájékoztató

23 DOKTORI FOKOZATOK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
23.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Doktori fokozatok
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.
23.2 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.
23.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Doktori fokozatok nyilvántartására, nyilvánosságának biztosítására
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
23.4 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:
Felsőokt. Tv. 53. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg, hogy kinek ítéltek oda doktori fokozatot;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
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Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
23.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

doktori fokozatot szerzett hallgatók

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Személyazonosító adatok; a doktori fokozattal kapcsolatos a Felsőokt tv. 53.§ szerinti adatok

23.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

SDA Informatika Kft., 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:
•

Országos Doktori Tanács

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
23.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
23.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
23.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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24 ERASMUS+ PROGRAM - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
24.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Erasmus+ program 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.
24.2 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.
24.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU
RENDELETE által alapított „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és
sportprogram során az intézmény hallhatókat delegál és vendéghallgatókat fogad, a képző
intézmény szerződést köt a hallgatóval. Ezen szerződés előkészítése és teljesítése érdekében
szükésges az adatkezelés.
24.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az
adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez 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:
A hallgató és a képző oktatási intézmény közötti szerzdés teljesítése érdekében
szükséges.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem releváns;
54

Különös adatkezelési tájékoztató

•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

-Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
teljesítésnek előfeltétele.
24.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

Erasmus képzésben résztvevő hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Név, születési idő, állampolgárság, állandó lakcím, Neptun kód, telefonszám, e-mail cím,
tanulmányi szint és évfolyam, szak neve, nyelvtudás, korábbi Erasmus+ mobilitás adatai;
a mellékletekben (önéletrajz, motivációs levél, etc.) szereplő adatok;

•

Egyes esetekben a szociálisan hátrányos helyzet alátámasztására szolgáló betegségek és
egyéb tényezők megnevezése és a jogosultság igazolására bekért adatok(pl. orvosi igazolás
tartalma).

24.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

SDA Informatika Zrt, 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:
•

A hallgatót fogadó oktatási intézmény, Tempus Közalapítvány

•

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
24.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A szerződést teljesítését követő 5 év
24.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
24.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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25 EHÖK HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
25.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját EHÖK hírlevéllel
kapcsolatos adatkezelés 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.
25.2 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.
25.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: EHÖK hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
25.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 60-61. §
EHÖK Alapszabály
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem tájékoztatható az érintett/érdekelt az érdekképviseleti hírekről, tudnivalókról;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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--.
25.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, e-mail cím

25.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
25.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: hallgatói jogviszony megszűnéséig
25.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
25.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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26 ALUMNI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
26.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Alumni tagsággal
kapcsolatos adatkezelés 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.
26.2 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.
26.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Hallgatói, oktatói elköteleződés fenntartása, erősítése, hagyományok
őrzése, az intézmény népszerűsítése, jóhírnevének fenntartása, erősítése
26.4 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:
Felsőokt.tv. III. sz. melléklet 1/B c) pont
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem valósítható meg a pályakövetés;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
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Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
26.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

alumni tagok

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Felsőokt.tv. III. sz. melléklet 1/B c) pont szerinti
képzettséggel/végzettséggel kapcsolatos adatok

adatok: személyazonosító adatok,

26.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nincs

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
26.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
26.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
26.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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27 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS (ENGEDÉLYKÉRÉS, HATÓSÁGI
KAPCSOLATTARTÁS, REGISZTRÁCIÓ STB.) - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
27.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Rendezvényszervezés
(engedélykérés, hatósági kapcsolattartás, regisztráció stb.) 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.
27.2 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.
27.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Rendezvényszervezés
27.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 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:
Egyetem jóhírnevének növelése, elköteleződés erősítése, csapatszellem javítása,
kulturális értékek közvetítése
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem azonosíthatók a szervezők, illetve kötelező regisztráció esetén a rendezvényen
részvételre jogosultak;
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•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

27.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

dolgozó,

•

hallgató,

•

3. személyek

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele (csak a szervezők esetén), lakcíme,
elérhetőségi adatok

27.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
27.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: rendezvény kezdetétől számított 5 év (Felsőokt. tv. 6.
sz. melléklet 4. pont)
27.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
27.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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28 HALLGATÓI KINTLEVŐSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
28.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói kintlevőségek
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.
28.2 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.
28.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A Szervezet kintlevőségeinek nyilvántartása.
28.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 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:
A Szervezet jogos érdeke a kintlevőségeinek nyilvántartása.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem biztosítható a szervezet pénzügyi működőképessége;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

---.
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28.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

Hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

hallgató neve, évfolyam, összeg, jogcím, neptun kód, esedékesség dátuma

28.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Saldo Zrt, SDA Informatika Zrt.

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
28.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: 8 év
28.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
28.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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29 HALLGATÓI JOGVISZONY MIATTI PÉNZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS (ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJ, ÖNKÖLTSÉG, SZOCIÁLIS
ALAPÚ TÁMOGATÁS, DIÁKHITEL STB. NYILVÁNTARTÁSA) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
29.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Hallgatói jogviszony miatti
pénzügyekkel kapcsolatos adatkezelés (állami (rész)ösztöndíj, önköltség, szociális alapú
támogatás, diákhitel stb. 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.
29.2 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.
29.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A hallgatóknak járó támogatások kifizetésének követhetősége miatt
nyilván kell tartani a számukra megítélt támogatásokat az idevonatkozó jogszabályi
kötelezettség értelmében.
29.4 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:
Felsőokt.tv. 46-48/S §, 61. § (3) bek., 63. §, valamint 3. melléklet a 2011. évi CCIV.
törvényhez I/B
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
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•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem biztosítható a szervezet pénzügyi működőképessége, a jogosult nem kaphatja
meg a járandóságát;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
29.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató,

•

hallgatóhoz kapcsolódó 3. személy (pl. gyermek, házastárs)

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

hallgató neve, évfolyam, összeg,
megalapzó dokumentum

jogcím, neptun kód, esedékesség dátuma, a kifizetést

29.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Saldo Zrt, SDA Informatika Zrt.

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
29.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított nyolcvan évig. (3. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez alapján)
29.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
29.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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30 KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HALLGATÓKKAL KÖTÖTT KÉPZÉSI SZERZŐDÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
30.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Költségtérítéses hallgatókkal
kötött képzési szerződés 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.
30.2 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.
30.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A költségtérítéses képzés jogi kereteinek dokumentálható
szabályozása
30.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az
adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez 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:
Nem releváns
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem azonosítható, hogy ki vehet részt a költségtérítéses képzésben, nem
állapítható meg, hogy a költségtérítés befolyt-e;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
teljesítésnek előfeltétele.
30.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

Költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

Név, természetes személyazonosító adatok, elérhetőség

30.6 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
30.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A szerződés megszűnését követő 5 év
30.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
30.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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31 EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (EHÖK)
TISZTSÉGVISELŐINEK VÁLASZTÁSA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
31.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Egyetemi hallgatói
Önkormányzat (EHÖK) tisztségviselőinek választása 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.
31.2 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.
31.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: hallgatói önkormányzati választásokkal kapcsolatos adatkezelés
31.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 60-61. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg, hogy ki az EHÖK tisztségviselője, nem vizsgálhatóak a
választás körülményei (tisztasága, határidők);
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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---.
31.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, tanulmányi azonosító (kar, évfolyam), tisztség, választási kampányhoz jellemzés,
munkavégzés/tanulmányok értékelése

31.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
31.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: választással kapcsolatos jogorvoslati idő elteltét
követő 30 nap
31.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
31.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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32 OKLEVELEK NYILVÁNTARTÁSA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
32.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Oklevelek 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.
32.2 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.
32.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Oklevelek nyilvántartására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
32.4 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:
Felsőokt. Tv. 51. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg, hogy ki, milyen végzettséggel/képzettséggel fejezte be a
felsőoktatási tanulmányait;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
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32.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

az oklevél tulajdonosának neve, születési neve, születésének helye és ideje, a végzettségi szint,
illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség megnevezése, az oklevél minősítése, a
kiállítás helye, éve, hónapja és napja, az oklevél által tanúsított végzettségnek,
szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, az Európai Képesítési Keretrendszer
szerinti besorolása, valamint a képzésnek a képzési és kimeneti követelmény szerinti
időtartama, a felsőoktatási intézmény vezetőjének - illetőleg a tanulmányi és
vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek - eredeti aláírása

32.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Nem releváns

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
32.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: Felsőokt. Tv. 3. melléklet I/B. fejezet 3. pontja szerint
a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.
32.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
32.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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33 DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT (DHÖK) - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
33.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban
Egyetem)
Általános
Adatkezelési
Tájékoztatóját
Doktorandusz
Önkormányzat (DHÖK) 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.
33.2 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.
33.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Doktorandusz önkormányzati választásokkal kapcsolatos adatkezelés
33.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához 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:
Felsőokt. Tv. 63. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat;

•

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

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

nem állapítható meg, hogy ki az DHÖK tisztségviselője, nem vizsgálhatóak a
választás körülményei (tisztasága, határidők);
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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--.
33.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

hallgató

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

név, tanulmányi azonosító (kar, évfolyam), tisztség, választási kampányhoz jellemzés,
munkavégzés/tanulmányok értékelése

33.6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
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
33.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: választással kapcsolatos jogorvoslati idő elteltét
követő 30 nap
33.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
33.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

73

Különös adatkezelési tájékoztató

34 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
34.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Kollégiumi elhelyezéssel
kapcsolatos adatkezelés 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.
34.2 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.
34.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos adatkezelés (kérelem, elbírálás,
szerződéskötés)
34.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az
adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy annak előkészítéséhez 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:
Nem releváns
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
•

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Igen;

•

az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: f) az
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;.

Egyéb feltételek:
•

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos szerződés nem köthető meg, a térítési díj
megfizetése nem nyomonkövethető;
•

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra
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-Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
teljesítésnek előfeltétele.
34.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
•

kollégista, hallgató,

•

hallgatóhoz kapcsolódó 3. személy (pl. gyermek, házastárs)

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
•

hallgató neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe,
telefonszáma, tanulmányi eredmény, megszerzett kreditpontok, közösségi munka, szakmai
eredmények, személyes körülmények, jövedelmi helyzet

34.6 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
34.7 AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A szerződést megszűnését követő 5 év
34.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL,
VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

BELEÉRTVE

AZ

E

CÉLBÓL

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
34.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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