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1. Adatkezelő
Név: Szent István Egyetem
Képviseli: Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektori jogkörben eljáró ideiglenes intézményvezető és
Tóth Szilárd kancellári jogkörben eljáró kancellárhelyettes
E-mail cím: adatvedelem@szie.hu
Telefonszám: 06-28-522-000
Web: www.szie.hu
Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Levelezési cím: 2103 Gödöllő, Pf. 303.
Adatvédelmi tisztviselő: dpo@szie.hu
Az adatkezelést végző szervezeti egység: Zöld Út Nyelvvizsgaközpont
Képviseli: Tóth Ildikó központvezető
Akkreditációs azonosító: AK-XV/1/2001
E-mail cím: zoldut@fh.szie.hu
Telefonszám: 06-28-522-094
Web: www.zoldut.szie.hu

2. Adatfeldolgozók
A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) mint a Szent István Egyetem
szervezeti egysége a nyelvvizsgák szervezését és lebonyolítását adatfeldolgozók
közreműködésével végzi. Ilyen adatfeldolgozók a Vizsgaközponttal szerződéses kapcsolatban
álló akkreditált Vizsgahelyek, valamint a szintén szerződéssel megbízott értékelők és javítók.

3. Adattovábbítás
A Vizsgaközpont az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a
továbbiakban: OH) részére a jogszabályban előírt, a személyes adatok érvényesítéséhez, az
elektronikus nyelvvizsga anyakönyvek kitöltéséhez és a nyelvvizsga bizonyítványok
kiállításához szükséges személyes adatokat továbbítja. Ezen kötelező adatszolgáltatáson túl
adattovábbítást csak hatósági ellenőrzés alkalmával végez.

4. Jogszabályi háttér
•

•

•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön
kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Nyelvvizsga rendelet)
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
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•

•
•
•
•

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Személyazonosítási
törvény)
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
törvény)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.)
Az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.)

5. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja
A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezelések során alkalmazott jogalapok:
•
•
•
•
•

hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]
jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)]
szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]
jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) f)]
érintetti joggyakorlás [GDPR 9. cikk (2) b)]

5.1. A nyelvvizsga jelentkezés során megadott személyes adatok
•

születési név, viselt név, édesanya születési neve, születési hely, születési idő,
állampolgárságra és tartózkodásra vonatkozó adatok, nem, oktatási azonosító,
adóazonosító jel

Ezekre az adatokra az érintett személyes adatainak érvényesítéséhez és a nyelvvizsga
anyakönyvek kitöltéséhez van szükség, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
[Onytv. 2-3.§; Nyelvvizsga rendelet 5.§ (2a)].
•

igazolvány száma, igazolvány lejárati ideje

Ezekre az adatokra az érintett nyelvvizsgákon történő beazonosításához van szükség, továbbá
a vizsgacsalások és esetleges személycserék kiszűrése miatt. Az adatkezelés jogalapja jogos
érdek (ld. 1. melléklet – Érdekmérlegelési teszt).
•

e-mail cím

Erre az adatra elsődlegesen kapcsolattartási célból van szükség. E-mailen küldjük a
visszaigazoló leveleket, a számlát, és ha bármilyen gond adódik, e-mailen tudjuk felvenni a
kapcsolatot. Az adatkezelés a közöttünk lévő szerződés zavartalan teljesítéséhez szükséges.
Az e-mail címet másodlagosan kérdőíves felmérés céljából kezeljük. Ennek célja a vizsgázói
vélemények és észrevételek által a szolgáltatás minőségének fejlesztése. Az adatkezelés
jogalapja ebben az esetben a jelentkezési lapon megjelölhető hozzájárulás.
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•

telefonszám

Erre az adatra azért van szükségünk, hogy bármilyen gond esetén gyorsabban fel tudjuk venni
a kapcsolatot, mint e-mailen. Az adatkezelés jogalapja a jelentkezési lapon megjelölhető
hozzájárulás.
•

számlán szereplő vevő neve, címe, vállalkozás esetén adószáma

Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy ki tudjuk állítani a számlát. Az adatkezelés
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [Áfa törvény 159.§ (1)].
•

a speciális kérelem megnevezése fogyatékkal élő vizsgázók esetén, és a kérelemhez
csatolt orvosi igazoláson/szakvéleményen szereplő személyes és különleges
személyes adatok

Ezekre az adatokra és dokumentumokra azért van szükségünk, hogy a nyelvvizsgáztatás során
biztosítsuk az esélyegyenlőséget. Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség alapján az
érintetti joggyakorlás biztosítása [Nyelvvizsga rendelet 8.§ (2) f)].

5.2. A nyelvvizsga jelentkezést követően keletkező személyes adatok
•

azonosító szám

Az azonosító számot a nyelvvizsga jelentkezési rendszer generálja, mely egy egyedi azonosító
szám. A kódsor tartalmazza a vizsgaidőszakot, a vizsga nyelvét, szintjét, típusát, a szaknyelvet,
a vizsgahelyet, és egy sorszámot. Erre azért van szükség, hogy az adatkezelés során
egyértelműen azonosítható legyen az érintett, ugyanakkor a javítás és az értékelés során
biztosítva legyen az anonimitás. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
[Személyazonosítási törvény 5.§ (1)].
•

oktatási azonosító

Az oktatási azonosítót az Onytv. írja elő minden nyelvvizsgázó számára. Ennek ellenőrzése az
elektronikus anyakönyvek megnyitásakor történik. Azon érintetteknek, akik rendelkeznek ilyen
azonosító számmal, de a jelentkezéskor nem adják meg, vagy nem tudják, hogy rendelkeznek
ilyen azonosító számmal, vagy tévesen adják meg, az adategyeztetést követően az OH az
Oktatási Személyi Nyilvántartásból (a továbbiakban: OSZNY) lekéri, és a Vizsgaközpont
részére megküldi. Azon érintetteknek, akik nem rendelkeznek ilyen azonosító számmal, az OH
generál egyet, és a Vizsgaközpont részére megküldi. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség
teljesítése [Onytv. 1.§ (1)].

5.3. A nyelvvizsga esemény során keletkező személyes adatok
•

írásban teljesített dolgozatok (íráskép)

Az adatkezelés célja ebben az esetben a megírt feladatok alapján a vizsgaeredmény
megállapítása, és a pontszámok rögzítése az elektronikus anyakönyvben. Az adatkezelés
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [Nyelvvizsga rendelet 5.§ (2a)].
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•

szóbeli vizsgán készült hangfelvétel

Erre azért van szükségünk, hogy egy esetleges későbbi felülvizsgálat során újra tudjuk értékelni
ezt a vizsgarészt, továbbá, hogy a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak szakmai tevékenységét
felügyelő OH vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson a szakmai munkáról. Az
adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, a jelentkezési lapon megjelölhető
hozzájárulás alapján [Nftv. 107/A.§ (8)].
•

aláírás

Az aláírást egyrészt a szóbeli vizsga jegyzőkönyvén kérjük, melynek célja a vizsgaesemény
hitelesítése, és a vizsgacsalás kockázatának csökkentése. Másodsorban az írásbeli és
beszédértés vizsgákon a beeresztő névsor szerinti első és utolsó vizsgázótól is kérjük, melynek
célja a vizsgaesemény hitelesítése, valamint a vizsga tisztaságának és szabályszerűségének
igazolása (a vizsgaidők betartása, a lezárt borítékok helyszínen történő felbontása). Az
adatkezelés jogalapja jogos érdek (ld. 2. melléklet – Érdekmérlegelési teszt).

5.4. A nyelvvizsga után keletkező személyes adatok
•

vizsgaeredmény

A vizsgaeredmény kezelésére azért van szükség, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a vizsga
sikeres vagy sikertelen, és ezt rögzíteni tudjuk az elektronikus anyakönyvben, mely a
bizonyítvány kiállításának alapját képezi. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
[Nyelvvizsga rendelet 5.§ (2a)].
•

bizonyítványszám

A nyelvvizsga bizonyítvány számát a nyomda adja, amely egy egyedi sorszám. Az adatkezelés
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [Nyelvvizsga rendelet 5.§ (2a)].
•

levelezési cím

Ezt az adatot felülvizsgálati kérelem benyújtása esetén kérjük be. Az adatkezelés célja, hogy a
felülvizsgálati kérelemre hozott elsőfokú határozatot kézbesíteni tudjuk. Az adatkezelés
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [Nyelvvizsga rendelet 4.§ (3); Ákr. 85.§ (3)].

6. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az adott vizsgaidőszak kezdetétől számított 90 nap, az elektronikus
nyelvvizsga anyakönyvek lezárásának időpontja [Nyelvvizsga rendelet 4.§ (4)]. Kivételek ez
alól:
•
•

Az adóazonosító jelet csak a személyes adatok sikeres érvényesítéséig tároljuk.
Amennyiben a jelentkezés érvénytelen, mert a vizsgadíj nem kerül kifizetésre, vagy a
vizsga lemondásra kerül, úgy a fizetési határidőtől, illetve a lemondástól számított 5
munkanapon belül az adatokat töröljük.

5

•
•
•
•

A számlázási adatokat minden eseteben (nemfizetés vagy stornózás esetén is) a
Számviteli törvény előírásai szerint 8 évig megőrizzük [Szvtv. 169.§ (2)].
A felülvizsgálati kérelmet és a kérelemre hozott elsőfokú határozatot 3 évig tároljuk.
Amennyiben közigazgatási, hatósági, bírósági, vagy bármilyen jogi eljárás van
folyamatban, az érintett adatok az eljárás lezártáig nem törölhetők.
A nyelvvizsga bizonyítványokat az átvételig, de legfeljebb 1 évig tároljuk.

7. Adatbiztonsági intézkedések
7.1. Az elektronikusan tárolt adatok védelme
A nyelvvizsga jelentkezés során megadott, a nyelvvizsga jelentkezést követően, a nyelvvizsga
során és a nyelvvizsga után keletkezett elektronikusan tárolt személyes adatokat a
Vizsgaközpont saját fejlesztésű rendszerében kezeli, és az Egyetem központjában található
szerveren őrzi a megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. Az adatbázishoz
különböző jogosultsági szintek szerint a Vizsgaközpont illetékes munkatársai, valamint a
Vizsgahelyek adminisztrátora férhet hozzá.
Az OH-val folytatott adatfeltöltések és adatcserék az országos integrált nyelvvizsga ügyviteli
rendszerben (REX), titkosított csatornán keresztül történnek.
Az adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozók a lehető legnagyobb fokú biztonsági
intézkedéssel kezelik. Az adatfeldolgozók érdemi döntést nem hozhatnak, csak az adatkezelő
által megjelölt, illetve az elektronikus rendszerben kiadott hozzáférési jogosultságoknak
megfelelő adatokhoz férnek hozzá, és azokat kizárólag az adatkezelő által megjelölt
adatkezelési célok szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek. A
Vizsgahelyek kizárólag a náluk vizsgázó érintettek, az értékelők kizárólag az általuk értékelt
érintettek személyes adataihoz férnek hozzá, és csak azon adatokhoz, amelyek a feladataik
ellátásához feltétlen szükségesek.
A vizsgáztatók a vizsga kezdetét megelőzően jogosultak ellenőrizni a vizsgázók
személyazonosságát. Az adatokat kötelesek bizalmasan – az adatkezelő által adott
utasításoknak megfelelően – kezelni.
A jelentkezési lapon benyújtott speciális kérelemhez és a benyújtott dokumentumokhoz
kizárólag a Vizsgaközpont vezetője fér hozzá, azokat ő bírálja el. Az adatfeldolgozókat a
kérelemben foglaltakról nem, csak a vizsga során nyújtandó kedvezményekről tájékoztatjuk.
A szóbeli vizsgán készült hangfelvételeket az adatfeldolgozók jelszóval védett számítógépen
tárolják addig, amíg azok az adatkezelő részére eljuttatásra kerülnek. A hangfelvétel
megismerésére a szakhatóság kirendelt ellenőre, illetve a Vizsgaközpont vezetője, és
felülvizsgálati eljárás során az újraértékelést végző értékelő jogosult. A hangfelvétel a vizsgán
megszólaló valamennyi személy hanganyagát tartalmazza, ennek megfelelően a személyes
adatok védelme érdekében a fent írtaktól eltérő személyeknek (beleértve a vizsgán résztvevőket
is) nem kiadható.
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7.2. Fizikai védelem
A fizikai dokumentumokat (vizsgadolgozatok, jegyzőkönyvek, hivatalos iratok) az adatkezelő
és az adatfeldolgozók páncélszekrényben tárolják.
A nyelvvizsga során keletkező személyes adatokat a vizsgaidőszak kezdetétől számított 90 nap
múlva anonimizáljuk. Az anonimizálási eljárás során a dokumentumokról eltávolításra
kerülnek a személyes adatok, a hangfájlok fájlnevei átnevezésre kerülnek, így azok
beazonosíthatatlanná válnak, és elveszítik személy adat jellegüket. Az ilyen módon anonimizált
dokumentumokat és hangfelvételeket 3 évig tároljuk az Akkreditációs Kézikönyv (a
továbbiakban: AK) előírásai szerint.
A nyelvvizsga bizonyítványok a Vizsgaközpontban és a Vizsgahelyeken páncélszekrényben
vannak tárolva annak átvételéig, de legkésőbb a kiállítástól számított 1 évig. Az 1 éven túl át
nem vett bizonyítványokat a Vizsgaközpont megsemmisíti.
Minden fizikai dokumentum és irat az adatkezelés időtartamának lejárta után nagy
teljesítményű iratmegsemmisítő géppel kerül megsemmisítésre a Vizsgaközpont irodájában.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
•

•

•

•

•
•
•

tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13-14. cikk]: az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken
az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatát, milyen jogalapon,
milyen adatkezelési céllal, és mennyi ideig kezeljük. A kérésnek 30 napon belül eleget
teszünk.
hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: az érintett folyamatosan hozzáférhet adataihoz
az Adatellenőrzés, az Azonosító lap és a Vizsgaeredmény menüpont alatt. A
nyelvvizsga során keletkezett személyes adatokhoz (írásban teljesített dolgozatok,
szóbeli vizsgán készült hangfelvétel) az érintett a betekintés során férhet hozzá [Nftv.
107/A.§ (8)].
helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: az érintett az Adatmódosítás menüpont alatt
a jelentkezési határidőig módosíthatja adatait. A határidő után az 1. pontban megjelölt,
a Vizsgaközpont e-mail címére küldött e-mailben kérheti a személyes adatainak
módosítását. A módosítást a lehetőségekhez képest azonnal elvégezzük. Az OH-val
történt adategyeztetést követően az OSZNY adatbázisából az adatok érvényesítésre
kerülnek, a hibásan megadott adatok lejavítódnak. Érvényesített adat nem módosítható.
törléshez és elfeledtetéshez való jog [GDPR 17. cikk]: az 1. pontban megjelölt
elérhetőségeken kérhető az adattörlés, ez a jog azonban korlátozott, csak az önkéntes
hozzájárulás alapján megadott adatok törlése kérhető. A kérésnek haladéktalanul
igyekszünk eleget tenni.
tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: az érintett tiltakozhat a jogos érdekek alapján
kezelt adatok kezelése ellen, amennyiben az érdekmérlegelési teszt eredményét vitatja.
az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az érintett korlátozhatja
adatainak kezelését, amennyiben azok véleménye szerint pontatlanok, vagy az előző
pont esetén adatai kezelése ellen tiltakozik.
a hozzájárulás visszavonásának joga [GDPR 7. cikk]: a hozzájárulás alapján kezelt
személyes adatok esetén az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A
szóbeli vizsga hangfelvételéhez történő hozzájárulás – szervezési okok miatt – a
jelentkezési határidőig vonható vissza [AK II. fejezet 4. g)].
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9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi
tisztviselője jogosult eljárni. A probléma az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken jelezhető. A
problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá, és kizárjuk,
hogy ez a jövőben is előfordulhasson.
Ha a problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság)
vizsgálat kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre
hivatkozva.
A Hatóság elérhetősége:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Web: www.naih.hu
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
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1. melléklet: Érdekmérlegelési teszt a személyazonosító igazolvány
számának és lejárati idejének adatkezelésére vonatkozóan
Az érdekmérlegelés jogalapja és az érdekmérlegelési teszt
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek tekinthető abban az
esetben is, ha az „adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé.” Ezen jogalap alkalmazása esetén az adatkezeléshez nem szükséges az
érintett hozzájárulása.
Jogos érdekek
•

A vizsgacsalások és bérvizsgák kiszűrése.

A Vizsgaközpontnak a Nyelvvizsga rendelet és az AK értelmében Belső Működési Rendjében
(a továbbiakban: BMR) és Vizsgaszabályzatában rögzítenie kell, hogy milyen eljárásokat és
szankciókat alkalmaz a visszaélések megakadályozása érdekében. A Vizsgaközpontnak
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kiszűrje a vizsgacsalások és bérvizsgázás
lehetőségét. Az alkalmazott eljárás segíti a vizsgázó egyértelmű beazonosítását, mivel
jelentkezéskor annak az igazolványnak a számát kell megadnia, amellyel a vizsgákon
személyazonosságát igazolni kívánja.
•

A szerződés zavartalan teljesítése.

Az igazolvány lejárati idejének bekérése a Vizsgaközpont jogos üzleti érdeke, mivel
tapasztalataink szerint a vizsgázó ilyenkor szembesül azzal, hogy az igazolványa lejárt vagy az
érintett vizsgaidőszak közben fog lejárni. A kettőnk közötti szerződés zavartalan teljesítéséhez
van szükség erre az adatra, mivel lejárt igazolvánnyal nem lehet részt venni a vizsgán, és ha
ennek ténye csak a helyszínen derül ki – ahogy erre a korábbi években volt is példa – a vizsgázó
nem tud vizsgázni, és ezáltal az üzlet meghiúsulhat.
Az érintetti elvárások és garanciális intézkedések
Annak érdekében, hogy az adatkezelés csak a szükséges mértékben korlátozza az érintett jogait
és szabadságait, az alábbi garanciális intézkedéseket alkalmazzuk:
•
•
•

•
•

A Vizsgaközpont elektronikus rendszerében tárolt személyes adatokat, így az
igazolvány számokat is az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a
megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával.
Csak olyan személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek feladataik vagy
munkakörük ellátása érdekében ez ténylegesen indokolt.
A vizsgáztatók és teremfelügyelők a vizsga megkezdése előtt a személy azonosításakor
az igazolvány számot egyeztetik a vizsgázó által kapott Azonosító lapon szereplő
számmal, és ellenőrzik az igazolvány lejárati dátumát, azonban ezen adatokat nem
rögzítik vagy tárolják, kizárólag megtekintik és egyeztetik.
Az adatokat a vizsgaidőszak kezdetétől számított 90 nap múlva töröljük.
Az igazolvány lejárati dátumát nem tároljuk, csupán ellenőrzés céljából kell megadni.
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2. melléklet: Érdekmérlegelési teszt a nyelvvizsga jegyzőkönyveken
bekért aláírás adatkezelésére vonatkozóan
Az érdekmérlegelés jogalapja és az érdekmérlegelési teszt
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek tekinthető abban az
esetben is, ha az „adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé.” Ezen jogalap alkalmazása esetén az adatkezeléshez nem szükséges az
érintett hozzájárulása.
Jogos érdekek
•

A vizsgacsalások és bérvizsgák kiszűrése.

A Vizsgaközpontnak a Nyelvvizsga rendelet és az AK értelmében a BMR-ben és
Vizsgaszabályzatában rögzítenie kell, hogy milyen eljárásokat és szankciókat alkalmaz a
visszaélések megakadályozása érdekében. A Vizsgaközpontnak mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy kiszűrje a vizsgacsalások és bérvizsgázás lehetőségét. Az alkalmazott eljárás
nagy mértékben megnehezíti a vizsgacsaló vagy bérvizsgázó dolgát egy szóbeli vizsgán, mivel
vizsgacsalás gyanúja esetén az igazolványon szereplő aláírásmintával a vizsgázó aláírása
összehasonlítható, továbbá egy esetleges – okiraton történő – aláírás-hamisítás
bűncselekménynek minősül, így ezt kevésbé meri bárki megkockáztatni.
•

Az utólagos vizsgázói panaszok és fellebbezések kezelése.

Az írásbeli és beszédértés vizsgákon készült jegyzőkönyvek, melyeket a teremfelügyelők
mellett a beeresztő névsor szerinti első és utolsó vizsgázó is aláír, hitelesítik a vizsgaeseményt
és igazolják annak tisztaságát és szabályszerűségét (a vizsgaidők betartását, a lezárt borítékok
helyszínen történő felbontását). Jogos érdekünk, hogy ne csak a Vizsgaközpont részéről, hanem
vizsgázóink részéről is jóváhagyásra kerüljenek az abban foglaltak, mivel a vizsga
körülményeivel kapcsolatosan utólag nem emelhető panasz, kizárólag a helyszínen.
Az érintetti elvárások és garanciális intézkedések
Annak érdekében, hogy az adatkezelés csak a szükséges mértékben korlátozza az érintett jogait
és szabadságait, az alábbi garanciális intézkedéseket alkalmazzuk:
•
•
•

Csak olyan személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek feladataik vagy
munkakörük ellátása érdekében ez ténylegesen indokolt.
Az írásbeli és beszédértés vizsgákon felvett jegyzőkönyveket a vizsgaidőszak
kezdetétől számított 90 nap múlva szakszerűen megsemmisítjük.
A szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyveket a vizsgaidőszak kezdetétől számított 90 nap
után anonimizáljuk. Az anonimizálás során a jegyzőkönyv fejléce, mely a személyes
adatokat és az aláírást tartalmazza, eltávolításra kerül.
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