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Adatkezelési tájékoztató
a Kaposvári Egyetem foglalkoztatottjai részére
(törvény alapján végzett adatkezelésről)
A tájékoztatási kötelezettséget a hatályos Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) 16.§-a, a GDPR rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az általános
adatvédelmi rendelet) 13. cikk, valamint ezekkel összhangban a Kaposvári Egyetem Adatvédelmi Szabályzata írja elő.
A Kaposvári Egyetem a foglalkoztatottak egyes személyes adatait a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 18.§-a és 3. melléklet I/A. pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/B-83/D.
§-a és 5. melléklete, azaz törvényi rendelkezések alapján, kötelező jelleggel kezel.
Az Egyetem emellett további személyes adatokat is kezel a foglalkoztatottak önkéntes hozzájárulása, illetve jogos érdek alapján.
Törvény alapján történő kötelező adatkezelés
Jogalapja: Nftv. 18. § és 3. melléklet I/A. fejezet, valamint a Kjt. 83/B-83/D. § és 5. melléklet
rendelkezése
Az adatkezelés célja: Nftv. 18. § (1) bekezdése alapján
A nyilvántartott adatok köre: Nftv. 3. melléklete I/A. fejezet 1. pontja, és kizárólag a közalkalmazottakat érintően a Kjt. 5. számú melléklete szerint.
Az adatkezelés időtartama: Nftv. 3. melléklete I/A. fejezet 3. pontja szerint a foglalkoztatás
megszűnésétől számított öt év.
Betekintés, adattovábbítás: az Nftv. 3. melléklete I/A. fejezet 1. pontjában felsorolt adatok – a
cm) pont szerinti adatok kivételével – a 4. pont szerint továbbíthatók. A Kjt. 5. mellékletben
felsorolt adatokhoz - az érintetten kívül - a 83/D. § szerint jogosultak betekinteni, illetőleg
abból adatot átvenni.
A foglalkoztatott adatszolgáltatásának elmaradásához kapcsolódó következmények: a fenti
adatokat az Egyetem köteles kezelni, a foglalkoztatott köteles megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása a vonatkozó jogállási törvényekben meghatározott szankciókkal járhat, illetve
juttatások kifizetését, jogok gyakorlását teheti lehetetlenné.
Adatkezelő: Kaposvári Egyetem (székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., telefon: 82/505800, honlap: www.ke.hu)
Egyetemi adatvédelmi felelős: dr. Vass Júlia és dr. Szöllősi Bernadett (e-mail:
adatvedelem@ke.hu)
Adatfeldolgozó: SDA Informatika Zrt. (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 46., telefon:
+36 1 209-4748, e-mail: info@sdainformatika.hu, cégjegyzékszám: 13-10-041083, adószám:
11684057-2-13, honlap elérhetősége: http://www.sdainformatika.hu/), az Egyetemmel kötött
adatfeldolgozási szerződés alapján a foglalkoztatottak átadott – törvény alapján kötelezően
kezelt – személyes adatain végez adatfeldolgozási tevékenységet.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége.
Az adatok védelme
Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáfé-
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rés, jelszavas védelem működik. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére.
Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) az Egyetemen nem történik.
Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben
biztosított jogaival, kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
- hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk),
- helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),
- törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR
szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17.
cikk),
- kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),
- adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek
fennállása esetén) (GDPR 20. cikk),
- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének
e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető)
(GDPR 21. cikk).
A kérelmet az Adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@ke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás
esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Egyetemi adatvédelmi
felelőshöz (Adatkezelő postacímén vagy az adatvedelem@ke.hu címen) vagy bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; tel.: 06-1-391-1400; honlap: http://naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

