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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Stratégiai Adatbázisban (STA) megvalósuló adatkezelésről 

az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése alapján 
 
 

I. Milyen esetben érinti Önt az adatkezelés? 
1. Adatkezeléssel érintettek az ELTE-n az oktatói és/vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottak, akiknek a Stratégiai Adatbázis töltése kötelező;  
2. Érintettek a Stratégiai Adatbázis önkéntes töltésére jogosult, az ELTE-vel egyéb jogviszonyban, illetve egyéb 

munkakörben foglalkoztatottak is (pl. professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok).  

3. Érintettek továbbá az adminisztrátori hozzáféréssel (olvasási vagy szerkesztési joggal) rendelkező ELTE 
foglalkoztatottak.  

 
II. Mire használjuk az Ön adatait?  
A Stratégiai Adatbázis adatai  
1. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban Nftv.) meghatározott körben, 

így különösen az Intézményfejlesztési Terv megfelelő aktualizálásához szükséges naprakész adatbázis 
biztosítására;  

2. az ELTE tudományos potenciáljának méréséhez és értékeléséhez szükséges adatok biztosítására, s ezáltal a 
képzés és kutatás megszervezésére;  

3. fenntartói megkeresés alapján történő adatszolgáltatásra;  
4. az intézmény működési feltételeinek vizsgálatához; valamint  
5. az oktatói és tudományos teljesítmény figyelembe vételével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok 

ellátására, továbbá  
6. az érintett által meghatározott célra1, továbbá:  
7. az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez használhatók fel. 
 
III. Mely adatait fogjuk kezelni?   
Az ELTE Stratégiai Adatbázisában más adatbázisokból (SAP, Neptun, EPER, MTMT) átvett egyes adatokat, 
és az érintett által megadott, az azonosításhoz szükséges, valamint oktatási, kutatási, és közéleti tevékenységéhez 
kapcsolódó adatait.  
 
IV. Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?  
a. Mert Ön ehhez hozzájárult – GDPR 6. cikk (1) a) pontja 
b. Mert az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges - GDPR 6. cikk (1) e) pontja  

 
a. Hozzájárulás jogalapja: a Stratégiai Adatbázisban önkéntesen felvihetőként megjelölt adatok rögzítése 
esetén az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, amely bármikor visszavonható.  
 
Jelen esetben az adatkezelésbe való beleegyezés megerősítését félreérthetetlenül kifejező cselekedet, ha Ön 
megadja fenti adatait. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A 
hozzájárulás visszavonásának minősül jelen esetben, ha az érintett törli az önkéntesen megadható adatait. 
 
b. az a. pont alá nem eső adatok kezelésének jogalapja közérdek, amely a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény (Nftv.) rendelkezésein alapul:  
- „2. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint - az 

oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - 
létesített szervezet.  
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- 18. § (1) A felsőoktatási intézmény   
a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, 
b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, 
c) a képzés, kutatás megszervezéséhez, 
d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és 
kötelezettségeik teljesítéséhez, 
e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, 
f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított 
kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához, 
g) * a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából 
nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván tanulmányi 
rendszerében. *  
(2) * Az (1) bekezdés alapján nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint 
a nyilvántartott adatok továbbításának feltételeit a 3. és 6. melléklet rögzíti. A nyilvántartott adatok 
statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat 
számára átadhatók.” 
 

Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy közérdekre (a GDPR 6. cikk (1) e) pontjára) alapított adatkezelés esetén 
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást2 is. Tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
A tárgyi adatkezelés szempontjából különösen az Nftv. 3. melléklet „I/A. Az alkalmazottak adatai” előírásai 
irányadóak.  Az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Iroda részére - a Rektori Kabinetről szóló 2/2018. 
(I. 31.) számú rektori utasításban (9. §) - előírt feladatok közé tartozik az egyetemi Stratégiai Adatbázis 
működtetése és fejlesztése, tekintettel arra, hogy egyéb adatbázisok (pl. Neptun, MTMT, EPER) az 
intézményfejlesztési terv, valamint az egyetemi kutatás-igazgatás működtetésére, fejlesztésére irányuló 
stratégiai tervezés szempontjából nem jelentenek alternatív megoldást.  
 

V. Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva? 
 
Teljes körű adatkezelő:  
ELTE Rektori Kabinet  
Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Iroda  
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. III. em.  
Email: stratadatbazis@elte.hu  

 
Adatkezelő továbbá: 
- a rektor, és a rektorhelyettesek, valamint az általuk kijelölt adminisztrátorok a teljes egyetem vonatkozásában, 
- a dékán a karon foglalkoztatottak vonatkozásában, 
- a karokon – a kari adatok vonatkozásában – erre a feladatra a dékán által kijelölt adminisztrátorok, 
- a szervezeti egység vezetője az általa vezetett szervezeti egységben foglalkoztatottak tekintetében. 

 
Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor. 

                                                 
2 GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely 
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják; FIGYELEM! A STA-n alapuló értékelő rendszerek nem minősülnek profilalkotásnak, mert az ilyen típusú értékelés 
nem pusztán automatizált folyamat eredménye. Ld. bővebben https://adatvedelem.elte.hu/adatvedelemrol-kozerthetoen 
 

https://adatvedelem.elte.hu/adatvedelemrol-kozerthetoen
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VI. Meddig kezeljük az Ön adatait?  
A foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig.  
A kizárólag az adminisztrátori hozzáféréssel (olvasási vagy szerkesztési joggal) rendelkező ELTE 
foglalkoztatottak esetében a hozzáférési jogosultság megszűnéséig. 
 
VII. Honnan származnak az Ön adatai?  
Az érintettektől, illetve a STA magyarázó szövegeiben megadott adatokat a STA adminisztrátorok is 
megadhatják. Emellett az adatok forrása: SAP, NEPTUN, MTMT, ELTE EPER.  
 
VIII. Adattovábbítás: az I. 1. és I. 2. pontba sorolt érintettek STA-ban szereplő egyes személyes adatai 
közérdek (GDPR 6. cikk (1) e) pont) alapján kerülnek a kari honlapokon lévő oktatói adatlapokra és az ELTE 
Tudástérkép honlapra. 
 

Az érintettek az Egyetem, mint adatkezelő alkalmazásában állnak, közfeladat ellátásával összefüggő adataik 
közérdekből nyilvános személyes adatok (ld. az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 26. § (2) bek).  

 
Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy közérdekre alapított adatkezelés esetén saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást3 is. Tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
 
IX. Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtése itt olvasható:  
https://adatvedelem.elte.hu/erintettjogai): 
az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés 
körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és 
meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre 
vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
1. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá 
kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

2. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes 
adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  

3. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje; 
4. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme 

érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje; 
5. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére 

vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  
6. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől, 
vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a 

                                                 
3 GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely 
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják; FIGYELEM! A STA-n alapuló értékelő rendszerek nem minősülnek profilalkotásnak, mert az ilyen típusú értékelés 
nem pusztán automatizált folyamat eredménye. Ld. bővebben https://adatvedelem.elte.hu/adatvedelemrol-kozerthetoen 
 

https://adatvedelem.elte.hu/erintettjogai
https://adatvedelem.elte.hu/adatvedelemrol-kozerthetoen


 

4 

 

jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az 
adatkezelés automatizált eszközökkel történik; 

7. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az 
adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

8. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés 
hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált 
döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. 

9. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

 
X. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 
Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez  

Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Iroda 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. III. emelet 
Tel.:  +36-1-411-6500 / 2855 
Email: adatvedelem@rk.elte.hu 

 
További jogorvoslati lehetőségek: 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1363 Budapest, Pf. 9. 
Honlap: www.naih.hu 
Tel.: +36-1-391-1400 

Bíróság  
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindíthatja.  

 
 
 

http://www.naih.hu/

