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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KERETÉN BELÜL 

VÉGZETT FELMÉRÉSÉRŐL 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Diplomás Pályakövető Rendszer keretén belül a végzett és aktív hallgatók körében 

folytatott felmérés kitöltésével a jelenlegi/volt hallgató hozzájárul, hogy a Pécsi 

Tudományegyetem Rektori Kabinet a NEPTUN rendszerben rögzített személyes adatait 

ideiglenesen kezelje. A felmérés kötelező feladata a Pécsi Tudományegyetemnek. A 

kutatásnál csak az összesített adatok fontosak, az egyes válaszadók azonosítását nem 

engedélyezik, valamint az előírt adatkezelési időszakot követően nem lehetséges. A 

személyes adatokat harmadik félnek nem adja át a Rektori Kabinet.  

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Név: Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet (továbbiakban PTE RK) 

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 

Adószám: 15329798-2-02 

Statisztikai számjel: 153297988542312-02 

Képviseli: Lengvárszky Attila (kabinetvezető) 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az 

adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME, IDEJE 

A Diplomás Pályakövető Rendszer-ben érintett jelenlegi és volt hallgatók számára 

kiküldött felmérés kitöltésének megkönnyítése, és az esetlegesen téves adatközlés 

elkerülése az adatkezelés célja. A felmérés lezárultát követően a válaszokat a PTE RK 

összeköti az Oktatási Igazgatóság által a NEPTUN-ból szolgáltatott alábbi adatokkal: e-

mail cím, Kar, Szak, Képzési forma, Finanszírozási forma, Képzés települése, 

Születési és levelezési hely (ország, település), Születési év, Nem, aktív félévek 

száma, korábbi képzések. 

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a PTE RK a legnagyobb 

körültekintéssel, szigorúan bizalmasan és a szükséges mértékben, ideiglenesen kezeli, 
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és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek 

hozzáférjenek. 

A tudomására jutott adatokat a PTE RK harmadik személy számára semmilyen 

körülmények között nem adja ki.  

Az adatösszekapcsolás révén kezelt adatokat a felmérés határidejéhez képesti legkésőbb 

14. munkanapot követően anonimizálja, azaz az azonosításhoz alkalmas változókat 

törli az adatbázisból.  

A HALLGATÓK JOGAI 

A Hallgató jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. Az 

érintett kérelmére a PTE RK tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A PTE RKa kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 

adja meg a hallgató részére. 

A hallgató bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A 

helytelen adatok kijavítását az Oktatási Igazgatóságnál kezdeményezheti. 

A hallgató jogosult kérni a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni a 

kötelező adatkezelés kivételével. A törlés kezdeményezése a PTE RK-hoz benyújtott 

írásbeli kérelemmel lehetséges. 

Az Info tv. 21.§- ában foglaltak alapján a hallgató tiltakozhat személyes adatának 

kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a PTE RK-ra vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a PTE RK, adatátvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

A PTE RK a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Ha a PTE RK az érintett hallgató tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
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Ha az érintett hallgató a PTE RK-nak az előző bekezdés alapján meghozott döntésével 

nem ért egyet, illetve ha a PTE RK az előző bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, vagy 

a tájékoztatási, helyesbítési, törlési vagy tiltakozási joga megsérül az érintett – a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz 

fordulhat. Amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő az 

érintettnek kárt okoz vagy a személyiségi jogait megsérti, az érintett kártérítést illetve 

sérelemdíjat követelhet. 

Az érintett a személyes adatai megsértésével kapcsolatban az egyetemi adatvédelmi 

felelőshöz fordulhat (http://pte.hu/adatvedelem), aki kivizsgálja a hozzá érkezett 

bejelentéseket és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja 

fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. 

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 

vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot 

kezdeményezhet. 

 

A kérdőív kitöltésével a hallgató kijelenti, hogy a tájékoztatást megértette, 

ennek alapján hozzájárul személyes adatainak a Pécsi Tudományegyetem 

Rektori Kabinet által a jelen nyilatkozat szerinti kezeléséhez. 

http://pte.hu/adatvedelem
http://www.naih.hu/

