Adatkezelési tájékoztató
a Szent István Egyetem
Zöld Út Nyelvvizsgaközpont
online nyelvi konzultációihoz
kapcsolódó adatkezeléseiről

Frissítve:
2020. május 8.

1. Adatkezelő
Név: Szent István Egyetem
Képviseli: Dr. Palkovics László rektor és Magyar Ferenc kancellár
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
E-mail cím: zoldut@fh.szie.hu
Telefonszám: 06-28-522-094
Web: www.zoldut.szie.hu

2. Adatfeldolgozó
A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) mint a Szent István Egyetem
szervezeti egysége az online konzultáció lebonyolítását elsősorban saját alkalmazottai
segítségével végzi, de adatfeldolgozó közreműködését is igénybe veszi. Ilyen adatfeldolgozó
a Vizsgaközponttal szerződéses kapcsolatban álló német nyelvi fővizsgáztató.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja az érintettek számára az online nyelvi konzultációs lehetőség biztosítása,
mely a rendkívüli helyzetben elmaradt nyelvvizsgák miatt vált szükségessé a vizsgázók
nyelvtudásának szinten tartása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)].

4. A kezelt személyes adatok köre és időtartama
A konzultáció a Google Meet alkalmazással valósul meg. A kezelt adatok az érintett






neve,
email címe,
Google accountja és annak nyilvános adatai (felhasználónév, profilkép),
és a beállításaitól függően nyilvánossá tett egyéb adatai,
a választott konzultáció időpontja.

Az adatkezelés a nyári konzultációk lefolytatásának végéig, de legkésőbb 2020. augusztus 31ig tart. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
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5. Adatbiztonsági intézkedések
A Vizsgaközpont a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag a konzultációt
megszervező adminisztratív kollégának, valamint a konzultációban résztvevő
alkalmazottaknak és adatfeldolgozónak (nyelvtanárok) biztosítja, és csak korlátozottan, a
munkájuk ellátásához szükséges mértékben. Az adattárolás a Vizsgaközpont Google
fiókjában történik, melybe csak kétfaktoros hitelesítéssel lehet belépni a Vizsgaközpont
vezetőjének jóváhagyásával.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok







tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13-14. cikk]
hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]
helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]
törléshez és elfeledtetéshez való jog [GDPR 17. cikk]
az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]
a hozzájárulás visszavonásának joga [GDPR 7. cikk]

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében első körben 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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