Debreceni Egyetem
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
Adatkezelési tájékoztató
A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, mint Adatkezelő
kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és
átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére
vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő feladatainak ellátása során
történő adatkezelésről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés
jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok
közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken
választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az Adatkezelő adatvédelmi
folyamataival kapcsolatos kérdéseire.
A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, mint Adatkezelő a
vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így
különösen a GDPR-ral összhangban az alábbiakban tájékoztatja partnereit.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő: Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
(továbbiakban: DEMEK)
Adatkezelés helye/adatkezelő címe: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Poroszlay út 97.
Adatkezelő képviselője: Berényi András központvezető
E-mail cím: demek@unideb.hu
Telefonszám: + 36 52 512-900/61626

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
A DEMEK adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
 A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban:
GDPR). A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi
hivatalos nyelvén.
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény

2

Az adatkezelő által végzett adatkezelések
1. A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ számára a
fogyatékossággal élő hallgatók által megadott személyes adatok tárolása
adatbázisban






Adatkezelés célja: a felsőoktatási törvény 108. §. 6. pontja és a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III.26.) Korm. rendelet 2. §. d), da) és db) pontja alapján fogyatékkal élő hallgatók
segítése, ami a felsőoktatási törvény 49. §. (8) bekezdése, a 85/c. §.(ea) pontja és a
87/2015.(IV.9.) Korm. rendelet 62. és 64. §-a alapján történik.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Kezelt személyes adatok köre:
- hallgató neve*,
- születési név,
- születési hely*,
- születési dátum*,
- anyja neve*,
- e-mail cím*,
- TAJ szám*,
- lakcím*,
- tartózkodási hely*,
- Neptun kód,
- telefonszám,
- kar(ok), szak(ok),
- tagozat
- finanszírozás
- képzési forma
- évfolyam, félév
- fogyatékosság típusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
108. § 8a. pontja szerint, a hallgató állapota, sérülésének foka, egyéb betegségei,
az ezekről szóló mellékelt orvosi dokumentumok, különleges (egészségügyi
adatok)

A regisztrált hallgatókat tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott és
mellékelt orvosi dokumentumokon szereplő személyes adatokat és különleges
(egészségügyi) adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük. Az önként megadott
személyes és különleges adatokhoz az alábbiakban felsorolt adatkezelők, valamint a
Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatásoknak (HKSZK) igazgatója férhet hozzá. A
személyes és különleges adatokat tartalmazó regisztrációs lapok és orvosi igazolások
tárolása zárt helyiségben történik, azok felhasználására a jogszerűség, a tisztességes
eljárás és az átláthatóság elveinek betartásával kerül sor.
A nyilvántartott személyes adatok körét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B és II/C pontja határozza meg. A kezelésbe vett

3

különleges adatok típusainak tekintetében a felsőoktatási törvény egyes
rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 36. §-nak 21.
pontjában és a 63. §-ában foglaltak az irányadók.
A megadott személyes és különleges adatokat az illetékes személyek a
felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok végéig használják fel, azt követően
azokat törlik. Minden regisztrált hallgatónk hozzáférési joga van a személyes adataihoz,
a kezelés időtartama alatt azokról másolatot kérhet. Bármikor kérheti a személyes
adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, s joga van a személyes adatok kezelését illetően a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásához.
Adattovábbítás: a Debreceni Egyetem együttműködik a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért
Egyesülettel, mely Támogató Szolgáltatást tart fenn. A fogyatékossággal élő regisztrált
hallgatók kérhetik a támogató szolgáltatást (szállítás, személyi segítés), ez esetben
beleegyezésükkel az adataik a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesületnek kerülnek
továbbításra. A Támogató Szolgáltatást az egyesület állami normatívából finanszírozza,
az ellátás biztosításához ezért szükséges a személyes adatok megadása.
2. A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ számára a
Debreceni Egyetem hallgatói által – képzések, tréningek, konzultáció kapcsán megadott személyes adatok tárolása


Adatkezelés célja: a hallgatók megfelelő tájékoztatásának biztosítása a
programokról, szolgáltatásokról, kapcsolattartás folyamatban levő képzési vagy
konzultáció során.
 Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 Kezelt személyes adatok köre:
- név,
- kar, szak
- e-mail cím,
- telefonszám
 Adatkezelés időtartama: folyamatos.
 Adattovábbítás: abban az esetben történik, ha külsős szolgáltató, cég tartja a
képzést, tréninget, ekkor a képzés sikeres lebonyolítása, szervezése és a teljesítés
igazolása érdekében történik a hallgatók adatainak továbbítása a képző, szolgáltató
felé.
 Hozzáféréssel rendelkezők köre: DEMEK munkatársai.
3. Tömegrendezvényen készült fényképek/videofelvételek készíttetése, szerkesztése
megjelenéshez, közzététel a www. unideb.hu, az www.lelkiero.unideb.hu honlapon,
az egyetem és a DEMEK facebook oldalán, az egyetemi youtube csatornán,
egyetemi kiadványokban


Adatkezelés célja: egyetemi rendezvények, az egyetemi működéshez, az egyetemi
élethez kapcsolódó események megörökítése, egyetem közfeladatait elősegítő
kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele
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Adatkezelés jogalapja: jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (2) bekezdése
szerint, nincsen szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az
elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti
szereplésről készült felvétel esetén.
Kezelt személyes adatok köre: fénykép- és videofelvétel.
Adatkezelés időtartama: folyamatos, mivel az Egyetem dokumentálni és archiválni
szeretné az intézmény történetének részét képező fontos eseményeket. A DEMEK,
mint adatkezelő törekszik arra, hogy tömegfelvételeket (sok ember látható a képen)
készíttessen és hozzon nyilvánosságra, azonban az érintett tiltakozhat az olyan
képek közzététele ellen, amikor a fényképen kizárólag az érintett látható (tehát őt
mutatja be egyediesítve), és ebben az esetben az adatkezelő törli a felvételt.
Adattovábbítás: a www.unideb.hu honlapra és az egyetemi kiadványokba a
Debreceni Egyetem Sajtóirodáján keresztül tudunk tartalmakat közzétenni,
részükre történik adattovábbítás.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: DEMEK munkatársai.

4. Egyedi fényképek/videofelvételek készíttetése, szerkesztése megjelenéshez,
közzététel a www.unideb.hu , az www.lelkiero.unideb.hu honlapon, az egyetem és
a DEMEK facebook oldalán, az egyetemi youtube csatornán, egyetemi
kiadványokban









Adatkezelés célja: egyetemi rendezvények, az egyetemi működéshez, az
egyetemi élethez kapcsolódó események megörökítése, egyetem közfeladatait
elősegítő kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
Kezelt személyes adatok köre: fénykép- és videofelvétel.
Adatkezelés időtartama: folyamatos.
Adattovábbítás: a www.unideb.hu honlapra és az egyetemi kiadványokba a
Debreceni Egyetem Sajtóirodáján keresztül tudunk tartalmakat közzétenni,
részükre történik adattovábbítás.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: DEMEK munkatársai.

5. A Debreceni Egyetem dolgozóinak szóló rendezvényekhez (pl. Családi nap,
Jégkarnevál, Mikulás ünnepség, DErbi) kapcsolódó regisztráció kapcsán történő
adatkezelés


Adatkezelés célja: rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához az egyetem
helyiségei igénybevételének engedélyeztetése, valamint egyetemi egységek által más
helyszínen történő rendezvények szervezésének bejelentése céljából regisztrálás,
dolgozók, illetve külső cégek részéről.
 Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 Kezelt személyes adatok köre: saját dolgozó esetén: név, e-mail cím, szervezeti egység
neve, cég esetében a kapcsolattartó/képviselő neve, munkahelyi telefonszáma, e-mail
címe.
 Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
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Adattovábbítás: az egyetemi dolgozói nagy rendezvények szervezésében több esetben
együttműködünk az Rendezvénykoordinációs és Alumni Központtal, részükre a
rendezvények sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében történik
adattovábbítás.

Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a DE Mentálhigiénés
és Esélyegyenlőségi Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Debreceni
Egyetem Esélyegyenlőségi és Mentálhigiénés Központ az Ön által megjelölt elérhetőségére
(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; senkinek
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz
benyújtásának jogáról.
Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Debreceni Egyetem
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az
esetben a DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ az Ön által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket
Önről kezelünk.
Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk,
pontosítjuk a személyes adatát.
Törléshez való jog
A DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ által végzett adatkezelés esetében a
GDPR 17. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra
hozott személyes adatokat. (pl. amennyiben az érintett a nyilvánosságra hozott fényképének a
törlését kéri.)
Korlátozáshoz való jog
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg
a DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ ellenőrizi a személyes adatok
pontosságát;
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-

-

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának már nincs szüksége a
személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy
amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az
adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik
okból kéri a korlátozást.
DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ az adatkezelés korlátozására irányuló
kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten
tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír
alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.
Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek
mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben a DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi
Központ megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett
adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait.
A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A joggyakorlás közös szabályai
Az DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül
teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén az DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint
arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ fenntartja magának azt a jogot, hogy ha
megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek
tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben
indokolt, hogy az DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ meggyőződjön arról,
hogy a kérelem a jogosult személytől származik
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

