ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT
WEBOLDALÁN RENDEZVÉNYRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓKOR MEGADOTT
ADATOK, VALAMINT A RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ
ADATKEZELÉSÉRŐL
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése
során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
(továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően
járjon el.

1.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Pécsi Tudományegyetem
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Képviselő: Prof. Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Doktorandusz Önkormányzat
Képviselő: Balogh Márton
Kapcsolattartó neve: Dr. Niklai Patrícia Dominika
Telefonszám: +36305394948
E-mail cím: niklai.dominika@ajk.pte.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD
Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

2.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZOK FORRÁSA

A kezelt adatok köre kiterjed valamennyi a weboldal (www.dok.pte.hu) a kapcsolódó alweboldalak
(www.dok.pte.hu/idk)
használata
során,
az
érintett
regisztrációjakor
konferenciára/képzésre/tanfolyamra (továbbiakban: Rendezvény) történő jelentkezése során az
Egyetem rendelkezésére bocsátott adataira, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a
rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld, különösen az érintett nevére,
munkahelyére/intézményére, munkahelyi/intézményi címére, kapcsolattartás célból megadott
elérhetőségeire, az érintett által beküldött absztraktban, illetve tanulmányban (továbbiakban: Kiadvány)
szereplő adatokra, valamint egyes esetekben a 3. pontban feltüntetett a Rendezvényhez kapcsolódó
egyéb adatokra.
Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.
Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás
történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.
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3.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

3.1.
Az Egyetem az érintett weboldalon Rendezvényre történő jelentkezése alkalmával, az érintett
kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
alapján Rendezvényre történő jelentkezés biztosítása, a regisztráció nyilvántartása és kapcsolattartás
céljából kezeli az érintett Felhasználó regisztrációkor megadott alábbi táblázatban szereplő személyes
adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában a Rendezvényen
való regisztráció nem biztosított.
3.2.
Az Egyetem az érintett weboldalon Rendezvényre történő jelentkezése az Nftv. 18. § (1) c)
pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) pont) alapján Rendezvényen történő részvétel biztosítása céljából kezeli az érintett
Felhasználó regisztrációkor megadott alábbi táblázatban szereplő személyes adatait.
3.3.
Abban az esetben ha az Egyetem szervezésének keretében megrendezett Rendezvényen térítési
díj ellenében lehet részt venni az Egyetem az érintettel történő – Rendezvényen részvételt biztosító –
szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelést közfeladata teljesítése alapján
(az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) alapján kezeli az érintett nevét,
Rendezvényen való részvétel idejét, elérhetőségi adatait, díjfizetési kötelezettség alóli mentességre
jogosultságát adatait, fizetési adatait, fizetés tényét, tranzakciós adatokat. Ezen adatok szolgáltatása a
szerződés megkötésének előfeltétele, illetve szerződéses kötelezettségen alapul, és a megadása nélkül a
szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.
3.4.
Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése és a képzés megszervezése [Nftv. 18. §
(1) a), c) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e) pont alapján) Rendezvényen való térítésmentes részvétel esetén a jogosultság igazolása
céljából a jogosultság megállapításához szükséges adatokat továbbítja a támogatást nyújtó szervnek.
3.5.
Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése és a képzés megszervezése [Nftv. 18. §
(1) a), c) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e) pont alapján) a Rendezvényen való részvétel esetén számla kiállítása és megőrzése
céljából kezeli az érintett alábbi táblázatban szereplő személyes adatait. A közfeladata teljesítése, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénynek való megfelelést szolgálja.
3.6.
Az Egyetem Rendezvényt követő Kiadvány kiadása, a Rendezvényekhez kapcsolódó
Kiadványhoz való hozzáférés céljából az intézmény rendeltetésszerű működése az Nftv. 18. § (1) a), c)
pont, mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja alapján) kezeli az értintett által megadott alábbi táblázatban szereplő adatokat. A
közfeladata teljesítése a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és
hasznosításáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Kormányrendeletnek való megfeleltetést szolgálja. A Pécsi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (továbbiakban: PTE EK TK) archiválhatja és
szolgáltathatja, elérhetővé teszi a könyvtár saját digitális felületein (Pécsi Egyetemi Archívum,
Digitália).
3.7.
Az Egyetem Rendezvények esetén a Rendezvényre leadott tanulmányok, absztraktok szerzői
adatainak kezelése és azok bírálatának kezelése céljából (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja alapján) kezeli az értintett által megadott adatokat.
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3.8.
Abban az esetben, ha az Egyetem a Rendezvényen étkeztetést is biztosít az érintett résztvevők
számára az érintett speciális étkezési igényekre vonatkozó adatok megismerése és ezeknek megfelelő
tájékoztatás céljából az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet
6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeli az érintett személyes adatait. Az adatok megadása nem
kötelező, azonban ezen adatok hiányában az Egyetem nem tud biztosítani az érintettnek megfelelő
tájékoztatást (valamint étkezést).
3.9.
Az Egyetem a weboldal megfelelő működésének biztosítása céljából „cookie-kat” használ az
Adatkezelő közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés e) pont alapján), továbbá az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) esetén egyéb „cookie-kat” is alkalmazhat. Az
alkalmazott „cookie-k” listáját, célját, az általuk végzett adatkezelés időtartamát a 7. pontban szereplő
táblázat foglalja össze. Az oldalon alkalmazásra kerül a használatához feltétlenül szükséges,
nélkülözhetetlen az átmeneti, munkamenet (session) cookie-k használata, melynek célja, hogy a
látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt és aloldalait, használhassák
annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek munkamenetek (böngészés) végéig kerülnek
tárolásra, böngésző bezárásával ezen a cookie-k automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről. Minden, a weboldalra és aloldalaira látogató érintett esetén
webszerveres naplózásra kerül a használt eszköz hostneve (IP címe) és a referer adatok annak érdekében,
hogy továbbfejleszthessük és felhasználóbarátabbá tehessük, illetve, hogy a hibákat gyorsabban
megtalálhassuk és kijavíthassuk az oldalak használata során.
3.10. Az Egyetem az általános a Rendezvényt követően elektronikus kapcsolattartás céljából az
érinett hozzájárulása és közfeladatának végrehajtása érdekében (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) és e) pontja) alapján elektronikus kapcsolattartás kezeli az érinett által weboldalon
megadott személyes adatait a „Kapcsolat” menüpont alatt található üzenetküldési szolgáltatás
igénybevétele során, különösen az érintett nevét, e-mail címét, valamint az érintett által az „Üzenetként”
megadott valamennyi személyes adatot.
3.11. Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése és a képzés megszervezése [Nftv. 18. §
(1) a), c) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e) pont alapján) a Rendezvényen való részvétel igazolása céljából jogszabályi
kötelezettsége alapján igazolást vagy összesített kimutatást állíthat ki, melyet ebben az esetben a
felsőoktatási intézménynek, illetve támogató hatóságnak küld meg. Az igazolás és az összesített
kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza: résztvevő természetes személyazonosító adatait (működési,
ennek hiányában alapnyilvántartási számát, szakképesítését), a Rendezvény szervezőjének nevét, a
Rendezvény helyét, idejét, címét, nyilvántartási számát, típusát (kötelező, szabadon válaszható) és
óraszámát.
3.12. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet
6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a Rendezvényt követően a Rendezvényről szóló tájékoztató,
valamint későbbi Rendezvények népszerűsítése céljából tájékoztatóanyagok anyagok kiadása érdekében
kezeli az érintett képmásáról készült felvételt. A képfelvétel tekintetében a hozzájárulást írásban,
chatüzenetben, vagy ezek hiányában ráutaló magatartással, online részvétel esetén a kamera
bekapcsolásával és a hozzászólással, mint ráutaló magatartással, offline részvétel esetén a terem/terület
kamerával érintett részére történő belépéssel, valamint a felszólalással, mint ráutaló magatartással adja
meg.
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3.13. Az Egyetem a Rendezvény online formában való megvalósulása esetén a technikai lebonyolítás
céljából Nftv. 18. § (1) c) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) kezeli az érintett által megadott személyes adatokat, különösen
név, felhasználónév és e-mail cím.
3.14. Az Egyetem a Rendezvény megvalósítása során interaktív játék(ok) használata céljából, az
érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pont) alapján kezeli az érintett által megadott nevét/ felhasználónevét, melyhez a Kahoot! AKA, mint
további adatfeldolgozó alkalmazását használja fel. A hozzájárulás hiányában az érintett résztvevő nem
tud aktívan részt venni az alkalmazott játékban.
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Rendezvényre való jelentkezés
biztosítása

6. cikk (1) bekezdés a)
pont)

érintett neve,
munkahelye/intézménye, annak
címe, kapcsolattársa megadott
elérhetősége

Regisztráció nyilvántartása,
kapcsolattartás

6. cikk (1) bekezdés a)
pont)

érintett neve,
munkahelye/intézménye, annak
címe, kapcsolattársa megadott
elérhetősége

Rendezvényen való részvétel
biztosítása

6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

érintett neve,
munkahelye/intézménye, annak
címe, kapcsolattársa megadott
elérhetősége.
díjköteles rendezvény esetén, a
Rendezvényen való részvétel
idejét, elérhetőségi adatait,
díjfizetési kötelezettség alóli
mentességre jogosultságát adatait,
fizetési adatait, fizetés tényét,
tranzakciós adatokat

Jogosultság megállapítása

6. cikk (1) bekezdés e) pont

jogosultság megállapításához
szükséges valamennyi megadott
adat

Rendezvényen való részvétel
esetén számla kiállítása és
megőrzése

6. cikk (1) bekezdés e)
pont, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény, a
számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény megfelelés
érdekében

érintett neve, címe, (egyes esetben
adószáma)
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Kiadvány Rendezvényt követő
kötetben való kiadása,
Kiadványokhoz való hozzáférés

6. cikk (1) bekezdés e)
pont), a kiadványok
kötelespéldányainak
szolgáltatásáról,
megőrzéséről és
hasznosításáról szóló
717/2020. (XII. 30.) Korm.
rendelet

érintett által megadott
előadás/poszter cím, kutatási
terület, valamint az ehhez tartozó
Kiadványban található
valamennyi személyes adat
(különösen a szerző(k),
témavezető(k) és lektor neve és
intézménye)

A Rendezvényre leadott
tanulmányok, absztraktok
szerzői adatainak kezelése és
azok bírálatának kezelése

6. cikk (1) bekezdés e)
pont),

érintett által megadott
előadás/poszter cím, kutatási
terület, valamint az ehhez tartozó
tanulmányban található
valamennyi személyes adat
(különösen a szerző(k),
témavezető(k) és lektor neve és
intézménye)

Résztvevők igényeinek
megfelelő étkezési lehetőségek
biztosítása

6. cikk (1) bekezdés a) pont

speciális étkezési igényekre
vonatkozó adatok

Cookie-k alkalmazása

6. cikk (1) bekezdés a)
pont; 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

érinett IP címe és a használt
cookiekból nyert adatok

Elektronikus kapcsolattartás a
Rendezvényt követően

6. cikk (1) bekezdés a)
pont); 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

érintett neve és e-mail címe,
kapcsolattartás során valamennyi
rendelkezésre bocsátott adata

Részvétel igazolása

6. cikk (1) bekezdés e) pont

személyazonosító adatok
(működési, ennek hiányában
alapnyilvántartási szám,
szakképesítés), a Rendezvény
szervezőjének neve, a
Rendezvény helye, ideje, címe,
nyilvántartási száma, típusa
(kötelező, szabadon válaszható),
óraszám

Rendezvény(ek)ről szóló
tájékoztatóanyagok
megjelentetése

6. cikk (1) bekezdés a)
pont)

képmás (online megvalósulás
esetén név, felhasználónév)

Online megvalósulás esetén a
Rendezvény technikai
lebonyolítása

6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

érintett neve, felhasználóneve, email címe
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Interaktív játék alkalmazása
esetén Játékban való részvétel

4.

6. cikk (1) bekezdés a)
pont)

érintett neve/felhasználóneve

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az a 3.1., 3.8.,3.9, 3.10.,3.12., 3.14. pont esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a
megadástól számított öt évig tart, 3.3. esetben a szerződésből származó igények elévüléséig, a 3.5.
esetben a számla kiállításáig, valamint megőrzése esetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § alapján legalább 8 évig, 3.9 pont esetében a 7. pontban található táblázat foglalja össze a cookiek időtartamát, 3.6., 3.7. pont esetén nyilvánosságra hozott Kiadvány kötelespéldány tiltó vagy korlátozó
hatósági vagy bírósági határozat hozataláig, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti,
a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata
tételéig, a 3.2, 3.4., 3.10. és 3.11.,3.13. esetén a megadástól számított legfeljebb öt évig.

5.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely
szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert
személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli
Az Egyetem online megvalósulás esetén a Rendezvény technikai lebonyolítása céljából a Microsoft
Vállatcsoport alábbi tagját és a sli.do s. r. o.-t, mint adatfeldolgozókat alkalmazhatja az adatfeldolgozó
adatai:
-

-

Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefonszám: +353 1 706
3117,
sli.do s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovakia

Az Egyetem a Rendezvényen interaktív játékok alkalmazása esetén Kahoot! AKA-t, mint
adatfeldolgozót alkalmazhatja. Az adatfeldolgozó adatai:
-

Kahoot! AKA, Fridtjof Nansens Plass 7 , Oslo 0160 Norway

valamint adategyeztetés céljából a Google Ireland Ltd.-t, az adatfeldolgozó adatai:
-

Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland. Telefonszám: +353
1 436 1000

Az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el:
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
https://community.sli.do/about-slido-32/handling-privacy-in-slido-503
https://trust.kahoot.com/privacy-policy/
https://privacy.google.com/?hl=en#
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6.

ADATBIZTONSÁG

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett
személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem
alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem
Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7.

A HONLAPON ALKALMAZOTT „COOKIE-K”
„Cookiek” neve

iig-drupal8-saml

Célja

az oldalra
történő
bejelentkezést
követően jön
létre

Adatkezelés
időtartama

A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig
tartó időszak

A honlap
működéséhez
elengedhetetlenül
szükséges-e
nem

(központi
autentikációhoz
szükséges)

SSESS544679f45fd180b06bdac938cc31ad24

az oldalra
történő
bejelentkezést
követően jön
létre

3 hét

nem

7.1.
Adatkezelő Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,
amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának
elemzését. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja
továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
7.2.
Adatkezelő a „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein
belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. Ha nem szeretne részt venni a
konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k
telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További
információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
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8.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK

8.1.
Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi
rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen
azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy
▪ mely személyes adatait,
▪ milyen célból és jogalappal,
▪ milyen forrásból gyűjtve kezeli;
▪ mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
▪ az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait; valamint
▪ az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az
adatkezelés során.
8.2.
Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására,
helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).
8.3.
Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai
törlésére (törléshez való jog), ha
▪ a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
▪ hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
▪ az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
▪ a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
▪ a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges
▪ jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
▪ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
▪ közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
8.4.
Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a
személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:
▪ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
▪ az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt
ad-e.
▪ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; vagy
▪ az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
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8.5.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását
bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján
(hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy
a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
8.6.
Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus)
adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint
jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus
formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását
(adathordozhatósághoz való jog).
8.7.
Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen
alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az
adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke
alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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.
8.8.
Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett
azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat
igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy
hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül
tájékoztatást kap.

9.

PANASZTÉTEL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein
teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat.
Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban
megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.
Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu)
fordulhat.
Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
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