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Die Andrássy Gyula Deutschsprachige 
Universität Budapest (im Folgenden: 
Universität) beschließt aufgrund der 
Verordnung 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (im Folgenden: 
DSGVO), unter Berücksichtigung des Gesetzes 
CXII aus dem Jahr 2011 über das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und 
Informationsfreiheit (im Folgenden: InfoG) und 
der Bestimmungen des Gesetzes CCIV aus dem 
Jahr 2011 über das nationale Hochschulwesen 
(im Folgenden: HochschG) sowie des Gesetzes 
LXXXIX aus dem Jahr 2018 über die 
Ausbildungsregister (im Folgendes: RegisterG) 
folgende Ordnung über den Schutz der 
personenbezogenen Daten und deren 
Sicherheit. 

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 
Egyetem (a továbbiakban Egyetem) az Európai 
Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete 
(továbbiakban GDPR) alapján, figyelemmel az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (továbbiakban Nftv.) és az oktatási 
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX törvény 
(továbbiakban Nytv.) rendelkezéseire az 
Egyetem személyes adatok védelmének, azok 
biztonságának rendjére az alábbi szabályzatot 
alkotja. 

§ 1 Ziel der Ordnung 1. § Szabályzat célja 

Ziel dieser Ordnung ist es, die von der 
Universität als für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche bzw. als Auftragsverarbeiterin 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
bestimmen bzw. die Durchsetzung der in der 
DSGVO festgelegten Grundsätze zum Schutz 
von personenbezogenen Daten – insbesondere 
die Anforderungen zur informationellen 
Selbstbestimmung und zur Datensicherheit –  zu 
gewährleisten.  
 

E szabályzat célja, hogy meghatározza az 
Egyetem által adatkezelőként, illetve 
adatfeldolgozóként kezelt személyes adatok 
rendjét, valamint hogy biztosítsa a személyes 
adatok védelmének GDPR által lefektetett 
elveinek – különösen az információs 
önrendelkezési jognak és az adatbiztonság 
követelményeinek – érvényesülését.  

§ 2 Anwendungsbereich  2. § Hatály  

(1) Der Anwendungsbereich dieser Ordnung 
erstreckt sich 

(1) E szabályzat személyi hatálya kiterjed az 
Egyetemmel 

a) auf Personen, die mit der Universität in einem 
Rechtsverhältnis als Studierende, 
Gaststudierende bzw. DoktorandInnen gemäß 
HochschG stehen; 

a) az Nftv. szerinti hallgatói jogviszonyban, 
vendéghallgatói, doktorjelölti jogviszonyban 
állókra; 

b) auf Personen mit einem Arbeits-, Auftrags- 
oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, 
einschließlich der aufgrund § 1 Absatz (4) der 
Beschäftigungsordnung an der Universität 
Beschäftigten; 

b) munkaviszonyban, megbízási vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
állókra, ideértve az Egyetem Foglalkoztatási 
Szabályzatának 1. § (4) bekezdése alapján az 
Egyetemen foglalkoztatottakra; 

c) auf an anderen Bildungsangeboten der 
Universität teilnehmende Personen, bei denen 
kein Rechtsverhältnis nach Punkt a) bzw. b) 
entsteht; 

c) az Egyetem által szervezett egyéb képzésen 
részt vevőkre, amelyek esetén nem jön létre a 
jelen bekezdés a) és b) pont szerinti jogviszony; 

d) auf Personen, die an Habilitationsverfahren 
teilnehmen; 

d) a habilitációs eljárásban részt vevőkre; 
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e) auf NutzerInnen des Bibliothekssystems der 
Universität ohne Rechtsverhältnis nach Punkt 
a)–d); 

e) az Egyetem könyvtári rendszerét használó, a 
jelen bekezdés a)–d) pontokban meghatározott 
jogviszonyban nem álló személyekre; 

f) auf Personen, die die Infrastruktur der 
Universität nutzen. 

f) továbbá az Egyetem infrastruktúráját 
használókra. 

(2) Der Anwendungsbereich dieser Ordnung 
erstreckt sich außerdem auf all diejenigen, die 
nicht in einem Rechtsverhältnis nach § 2 stehen, 
deren Daten aber von der Universität mit dem 
Ziel eines zukünftigen Rechtsverhältnisses 
verarbeitet werden, bzw. auf diejenigen, deren 
Daten die Universität aufgrund von 
Gesetzesvorschriften auch nach dem Ablauf des 
Rechtsverhältnisses zu verarbeiten verpflichtet 
ist, bzw. wenn der/die Betroffene der weiteren 
Verwaltung der Daten ausdrücklich zugestimmt 
hat. 
 

(2) Jelen szabályzat hatálya továbbá kiterjed 
mindazokra akik nem állnak a 2. §-ban 
meghatározottak szerinti jogviszonyban, 
azonban ezen jogviszony létesítése céljából 
adataikat az Egyetem kezeli, továbbá akiknek 
adatait jogszabályi előírás folytán az Egyetem a 
jogviszony megszűnését követően kezelni 
köteles, illetve ha az érintett adatainak további 
kezelésére kifejezett beleegyezését adta. 

(3) Der sachliche Anwendungsbereich erstreckt 
sich auf die von der Universität als 
Verantwortliche und als Auftragsverarbeiterin 
verarbeiteten, laut DSGVO und 
Rechtsvorschriften personenbezogenen oder 
aus Allgemeininteresse öffentlichen Daten. 
 

(3) A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 
Egyetem által adatkezelőként és 
adatfeldolgozóként kezelt, a GDPR és 
jogszabály alapján személyes vagy közérdekből 
nyilvános adatra. 

§ 3 Verzeichnis der Datenverarbeitung 3. § Adatkezelési nyilvántartás 

(1) Die Universität führt ein Verzeichnis über die 
Datenverarbeitung (Anhang 1), das 
entsprechend der Bestimmungen von Art. 30 
Absatz (1) der DSGVO Folgendes enthält: 

(1) Az Egyetem adatkezeléséről nyilvántartást 
vezet (1. számú melléklet), amely tartalmazza a 
GDPR 30. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően: 

a) die Art der von der Universität verarbeiteten 
personenbezogenen Daten; 

a) az Egyetem által kezelt személyes adatok 
jellegét; 

b) den Verarbeitungszweck; b) az adatkezelés célját; 
c) die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung; c) az adatkezelés jogalapját; 
d) die Kategorien der Betroffenen, sowie die 
Kategorien der personenbezogenen Daten; 

d) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

e) einen Verweis darauf, ob die Universität die 
einzelnen Kategorien von personenbezogenen 
Daten als Verantwortliche oder als 
Auftragsverarbeiterin verarbeitet; 

e) arra vonatkozó utalást, hogy az Egyetem 
adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként 
kezeli-e a személyes adatok egyes csoportját; 

f) ob sich Dritte als Verantwortliche oder als 
Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung der von 
der Universität verarbeiteten Daten beteiligen; 

f) hogy harmadik személy adatkezelőként, 
illetve adatfeldolgozóként részt vesz-e az 
Egyetem által kezelt adatok kezelésében; 

g) die für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien vorgeschriebenen Stichtage. 
 

g) a különböző adatkategóriák törlésére 
előirányzott határidőket. 

(2) Jede, mit der Universität in einem 
Rechtsverhältnis nach § 2 Absatz (1) b) stehende 
Person, die in den Besitz von 
personenbezogenen Daten gelangt, bzw. die 

(2) Az Egyetemmel mindazon, a jelen szabályzat 
2. § (1) bekezdés b) pontja szerint jogviszonyban 
álló személy, aki személyes adat birtokába jut, 
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solche aufgrund ihrer Position oder ihrer 
Funktion verarbeitet, ist verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten zu schützen und zu 
erhalten. 
 

ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, 
köteles védeni és őrizni a személyes adatokat.  

 

(3) Die gemäß § 2 Absatz (1) Punkt b) dieser 
Ordnung mit der Universität  

(3) Az Egyetemmel a jelen Szabályzat 2. § 
(1) bekezdése szerint  

a) in einem Arbeitsverhältnis stehenden 
Personen sind gemäß ihrer 
Aufgabenbeschreibung,  

a) a munkaviszonyban állók a munkaköri 
leírásuknak megfelelően; 

b) die in einem Auftragsverhältnis beschäftigten 
Personen sind gemäß den Bestimmungen ihres 
Auftragsvertrages,  

b) a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 
személyek megbízási szerződésükben 
foglaltaknak megfelelően; 

c) die in einem sonstigen 
Beschäftigungsverhältnis stehenden Personen 
sind gemäß den Bestimmungen des das 
Rechtsverhältnis begründenden Vertrages,  

c) munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók a jogviszony alapjául 
szolgáló szerződésben foglaltaknak 
megfelelően; 

d) die aufgrund § 1 Absatz (4) der 
Beschäftigungsordnung an der Universität 
Beschäftigten sind gemäß den Bestimmungen 
des das Arbeitsverhältnis begründenden 
Vertrages 

d) Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának 1. § 
(4) bekezdése szerint az Egyetemen 
foglalkoztatottak pedig a munkavégzésre 
irányuló jogviszony alapjául szolgáló 
szerződésben foglaltaknak megfelelően 

berechtigt, die von der Universität verarbeiteten 
personenbezogenen Daten einzusehen bzw. zu 
verarbeiten.  
 

jogosultak az Egyetem által kezelt személyes 
adatokat megismerni, illetve azokat kezelni.  

§ 4 (1) Von den in Punkt 2 b) sowie 3 a) des 
Anhangs 1 bestimmten personenbezogenen 
Daten gelten der Name, die geschäftlichen 
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer, 
Büronummer), die Position, sowie die an der 
Universität eingenommenen Funktionen und 
Führungsaufträge als aus Allgemeininteresse 
öffentliche Daten.  
 

4. § (1) Az 1. számú melléklet 2. b), valamint a 3. 
a) pontjaiban meghatározott személyes adatok 
közül a név, a hivatalos elérhetőség (e-mail, 
telefonszám, iroda száma), a pozíció 
elnevezése, valamint az Egyetem szerveiben 
vállalt tisztség, vezetői pozíció törvény alapján 
közérdekből nyilvános adatnak minősül.  

(2) Als aus Allgemeininteresse öffentliche Daten 
gelten des Weiteren von den in Punkt 2 a) des 
Anhangs 1 bestimmten Daten der Name, die 
geschäftlichen Kontaktdaten, sowie die an der 
Universität eingenommenen Funktionen. 
 

(2) Közérdekből nyilvános adat továbbá az 1. 
számú melléklet 2. a) pontban meghatározottak 
közül a név, a hivatalos elérhetőség, valamint az 
Egyetem szerveiben vállalt tisztség. 

§ 5 (1) Wenn die Universität mit einem Dritten 
ein Rechtsverhältnis zur Datenverarbeitung 
eingeht, aufgrund dessen dieser die von der 
Universität bearbeiteten personenbezogenen 
Daten als Auftragsverarbeiter verarbeitet, 
müssen im das Rechtsverhältnis begründenden 
Vertrag die Verpflichtung zur Einhaltung der 
Bestimmungen der DSGVO, des InfoG,  weiterer 

5. § (1) Amennyiben az Egyetem harmadik 
személlyel adatkezelésre irányuló jogviszonyt 
létesít, amely alapján a harmadik személy az 
Egyetem által kezelt személyes adatokat 
adatfeldolgozóként kezeli, az ezen jogviszony 
alapjául szolgáló szerződésben rögzíteni kell a 
GDPR, az Infotv. valamint az egyéb 
jogszabályokban és a jelen szabályzatban-, 
foglaltak betartásának kötelezettségét. 
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Rechtsvorschriften, sowie dieser Ordnung 
festgelegt werden. 
 
(2) Über die in Absatz (1) bestimmten 
Verpflichtungen hinaus muss der als 
Auftragsverarbeiter Tätigkeiten im Bereich der 
Datenverwaltung ausübende Dritte erklären, 
sämtliche Anforderungen der DSGVO bzw. des 
InfoG hinsichtlich der Datensicherheit bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
erfüllen, sowie die personenbezogenen Daten 
ohne Einwilligung des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen nicht weiterzuübermitteln. Es 
darf keine Organisation mit der 
Datenverarbeitung beauftragt werden, die 
unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der 
Nutzung der zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten hat.  
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségen túlmenően az 
adatfeldolgozóként adatkezelési 
tevékenységet ellátó harmadik személy köteles 
arról nyilatkozni, hogy a GDPR, illetve az Infotv. 
által előírt, a személyes adatok kezelése 
kapcsán valamennyi adatbiztonsági 
követelményt teljesíti, továbbá arról, hogy a 
személyes adatokat az adatkezelő 
hozzájárulása nélkül nem továbbítja. Az 
adatfeldolgozással nem bízható meg olyan 
szervezet, amely a feldolgozandó személyes 
adatok közvetlen üzleti felhasználásában 
érdekelt. 

(3) Der von der Universität beauftragte 
Auftragsverarbeiter darf ohne gesonderte oder 
allgemein eingeholte vorherige schriftliche 
Genehmigung der Universität keinen weiteren 
Auftragsverarbeiter heranziehen. Im Falle einer 
allgemeinen Genehmigung unterrichtet der 
Auftragsverarbeiter die Verantwortliche über 
sämtliche geplanten Änderungen, die das 
Heranziehen weiterer Auftragsverarbeiter oder 
deren Wechsel betreffen, um der 
Verantwortlichen so die Möglichkeit 
einzuräumen, gegen diese Änderungen 
Einspruch zu erheben. 
 

(3) Az Egyetem által megbízott adatfeldolgozó 
az Egyetem előzetes, írásban tett eseti vagy 
általános felhatalmazása nélkül további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az 
általános írásbeli felhatalmazás esetén az 
adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt 
minden olyan tervezett változásról, amely 
további adatfeldolgozók igénybevételét vagy 
azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget 
az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a 
változtatásokkal szemben kifogást emeljen. 

§ 6 Recht auf Auskunft und Löschung 6. § Tájékoztatás, törléshez való jog 

(1) Den Personen, deren personenbezogenen 
Daten die Universität verarbeitet, muss über die 
Tatsache der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, den Zweck 
(Rechtsgrundlage), den Umfang der 
verarbeiteten Daten, die Art und die Dauer der 
Datenverarbeitung, die Regeln für die 
Datenübermittlung, sowie über die im InfoG und 
in dieser Ordnung gewährleisteten 
Rechtsbehelfe Auskunft gegeben werden. 
 

(1) Azon személyek részére, akik személyes 
adatait az Egyetem kezeli, tájékoztatást kell 
adni a személyes adatok kezelésének tényéről, 
céljáról (jogszabályi alapjáról), a kezelt adatok 
köréről, az adatkezelés módjáról, 
időtartamáról, az adattovábbítás szabályairól, 
valamint az adatkezeléssel összefüggő, az 
Infotv.-ben és jelen szabályzatban biztosított 
jogorvoslatról. 

(2) Die Betroffenen sind berechtigt, zu 
verlangen, dass die für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche ihre personenbezogene Daten 
auf ihren Antrag hin unverzüglich löscht (Recht 
auf Vergessenwerden), es sei denn, die weitere 

(2) Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog), 
kivéve, ha az adatok további kezelése 
jogszabályi kötelezettségen alapul. 
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Verarbeitung der Daten beruht auf gesetzlichen 
Verpflichtungen. 
 
(3) Die Verantwortliche ist verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten des Betroffenen 
ohne ungerechtfertigten Verzug zu löschen, 
wenn die in Art. 17 Absatz (1) der DSGVO 
bestimmten Gründe vorhanden sind.  
 

(3) Az adatkezelő köteles az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha a GDPR 17. cikk 
(1) bekezdésben meghatározott indokok 
fennállnak.  

 

§ 7 Datenübermittlung 7. § Adattovábbítás 

(1) Innerhalb der universitären Strukturen 
dürfen personenbezogene Daten – im für die 
Erfüllung der Aufgabe erforderlichen Maß und 
für die nötige Dauer – denjenigen Personen 
übermittelt werden, die gemäß der 
Rechtsvorschriften, der universitätsinternen 
Ordnungen, bzw. der Bestimmungen von § 3 
Absatz (3) die personenbezogenen Daten für die 
Erfüllung ihrer Tätigkeiten einsehen und 
verarbeiten müssen.  
 

(1) Az Egyetem szervezeti rendszerén belül a 
személyes adatok – a feladat elvégzéséhez 
szükséges mértékben és ideig – azon 
személyhez továbbíthatók, akinek 
jogszabályban, egyetemi szabályzatban, illetve 
a 3 § (3) bekezdésben meghatározottak szerint 
tevékenysége ellátásához a személyes adatok 
megismerése és kezelése szükséges.  

(2) Die verschiedenen, an der Universität 
durchgeführten Datenverarbeitungsprozesse 
dürfen nur in begründeten Fällen, nur im 
Einklang mit den gesetzlich bestimmten Zielen 
zusammengeführt werden. 
 

(2) Az Egyetemen folyó különböző célra irányuló 
adatkezelések csak törvényes céloknak 
megfelelően, indokolt esetben kapcsolhatók 
össze. 

(3) Anfragen zur Übermittlung von durch die 
Universität verwalteten personenbezogenen 
Daten dürfen nur aufgrund von Gesetzen oder 
von direkt durchzuführenden Rechtsakten der 
Europäischen Union erfüllt werden, oder wenn 
der/die Betroffene die Universität durch sein/ihr 
unmissverständliches Einverständnis dazu 
bevollmächtigt hat.  
 

(3) Olyan megkeresés, amely az Egyetem által 
kezelt személyes adat továbbítására irányul, 
csak törvény, vagy az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusának előírása alapján 
kerül teljesítésre, vagy akkor, ha ahhoz az 
érintett félreérthetetlen hozzájárulásával 
felhatalmazza az Egyetemet.  

(4) Eine Datenübermittlung kann insbesondere 
aufgrund der Bestimmungen des § 7 des 
RegisterG erfolgen.  
 

(4) A (3) bekezdés szerinti adattovábbításra 
különösen az Nytv. 7. §-ban meghatározottak 
alapján kerülhet sor.  

(5) Bei einer Datenübermittlung ins Ausland 
muss sich der Übermittler davon überzeugen, 
dass die in der DSGVO und im InfoG 
festgelegten Bedingungen für die 
Datenübermittlung ins Ausland bestehen. In 
diesem Zusammenhang muss untersucht 
werden, ob die Datenübermittlung im Einklang 
mit einer im InfoG bestimmten 
Rechtsgrundlage erfolgt, und ob beim die Daten 

(5) Külföldre irányuló adattovábbítás esetén az 
adattovábbítást végzőnek külön meg kell 
győződnie arról, hogy a külföldre történő 
adattovábbítás a GDPR-ban vagy az Infotv.-ben 
írt feltételei fennállnak-e. Ennek kapcsán 
vizsgálandó, hogy az adattovábbítás az Infotv.-
ben meghatározott valamely jogalapnak 
megfelelően történik-e, és az adatok megfelelő 
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übernehmenden Verantwortlichen ein 
angemessenes Datenschutzniveau 
gewährleistet ist.  
 

védelmi szintje az adatokat átvevő 
adatkezelőnél biztosított-e.  

(6) Die Universität verpflichtet sich, 
personenbezogene Daten zu statistischen 
Zwecken nur so zu übermitteln, dass diese nicht 
mit den Betroffenen in Verbindung gebracht 
werden können. 
 

(6) Az Egyetem vállalja, hogy a személyes 
adatokat statisztikai célra kizárólag úgy adja át, 
hogy gondoskodik arról, hogy azt az érintettel 
ne lehessen kapcsolatba hozni. 

 

§ 8 Speicherung personenbezogener Daten 8. § Személyes adatok tárolása 

Die Speicherung personenbezogener Daten 
erfolgt an der Universität in erster Linie 
elektronisch. Die Speicherung von 
personenbezogenen Daten auf Papier kann nur 
in Ausnahmefällen – insbesondere, wenn das die 
personenbezogenen Daten enthaltende 
Originaldokument auf Papier entstanden ist – 
erfolgen.  
 

Az Egyetemen az általa kezelt személyes adatok 
tárolására elsősorban elektronikusan kerül sor. 
Személyes adatok tárolása papír alapon csak 
kivételes esetben – különösen, ha a személyes 
adatot tartalmazó irat eredeti példánya papír 
alapon keletkezett – kerülhet sor.  

§ 9 Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten  

9. § Adatvédelmi incidens 

(1) Die Universität meldet 
Datenschutzverletzungen unverzüglich und 
möglichst innerhalb von 48 Stunden nachdem 
sie davon Kenntnis erlangt hat der 
Aufsichtsbehörde, es sei denn, die 
Datenschutzverletzung führt voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen.  
 

(1) Az Egyetem az adatvédelmi incidenst 
indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 48 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 
bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 
jár kockázattal a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve.  

(2) Wenn die Datenschutzverletzung 
voraussichtlich zu einem großen Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen führen, informiert die Universität die 
Betroffenen unverzüglich in klarer und leicht 
verständlicher Sprache unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen von Artikel 34 der DSGVO.  

(2) Ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, az Egyetem indokolatlan 
késedelem nélkül – világosan és közérthetően – 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidensről – a GDPR 34. cikkében foglaltak 
figyelembevételével.  
 

§ 10 Der Datenschutzbeauftragte 10. § Adatvédelmi tisztviselő 

(1) Die Universität bestimmt für die 
Koordination und die Kontrolle der mit dem 
Schutz personenbezogener Daten verbundenen 

(1) Az Egyetem a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos feladatainak koordinálása és 
ellenőrzése céljából adatvédelmi tisztviselőt 
jelöl ki. 
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Aufgaben einen Datenschutzbeauftragten/eine 
Datenschutzbeauftragte. 
 
(2) Zur Bestimmung des 
Datenschutzbeauftragten ist unter 
Berücksichtigung der Art. 37–39 der DSGVO der 
Rektor berechtigt. Die Amtsdauer des 
Datenschutzbeauftragten läuft bis zu seiner 
Abberufung durch den Rektor.  
 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére – a 
GDPR 37. – 39. cikkeinek figyelembevételével – 
a rektor jogosult. Az adatvédelmi tisztviselő 
megbízatása annak rektor általi visszahívásáig 
tart.  

(3) Im Zusammenhang mit der Ausübung seiner 
Aufgaben nimmt der Datenschutzbeauftragte 
von niemandem Weisungen entgegen. Die 
Universität kann dem Datenschutzbeauftragten 
wegen der Ausübung seiner Aufgaben nicht 
kündigen und keine Sanktionen über ihn 
verhängen. Der Datenschutzbeauftragte 
berichtet direkt dem Rektor. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai 
ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől 
nem fogad el. Az Egyetem az adatvédelmi 
tisztviselőt feladatai ellátása miatt nem 
bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az 
adatvédelmi tisztviselő közvetlenül a rektornak 
tartozik felelősséggel. 

(4) Der Datenschutzbeauftragte  (4) Az adatvédelmi tisztviselő különösen 
a) informiert die in § 2 bestimmten Personen 
über ihre Verpflichtungen gemäß DSGVO, 
InfoG und weiteren Bestimmungen der Union 
bzw. der Mitgliedstaaten und gibt ihnen 
fachliche Ratschläge;  

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Egyetem 
2. §-ban meghatározott személyek részére a 
GDPR, az Infotv., valamint az egyéb uniós vagy 
tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti 
kötelezettségeikkel kapcsolatban;  

b) überwacht die Einhaltung der Bestimmungen 
der DSGVO, des InfoG und weiterer 
Datenschutzbestimmungen der Union und der 
Mitgliedstaaten, sowie der universitätsinternen 
Ordnungen; 

b) ellenőrzi a GDPR, az Infotv., valamint az 
egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezések, továbbá az Egyetem belső 
szabályainak való megfelelést; 

c) steht in Datenschutzangelegenheiten in 
Kontakt mit der Aufsichtsbehörde und mit den 
im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung 
durch die Universität Betroffenen. 
 

c) kapcsolatot tart adatvédelmi ügyekben a 
felügyeleti hatóságokkal, valamint az Egyetem 
által folytatott adatkezeléssel érintettekkel. 

(5) Die Universität veröffentlicht die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten auf 
ihrer Homepage.  
 

(5) Az Egyetem honlapján közzéteszi az 
adatvédelmi tisztviselő hivatali elérhetőségét.  

§ 11 Die zentralen Organisationseinheiten der 
Universität gemäß Abschnitt 4 der Satzung, 
bzw. die sonstigen durch die Satzung 
gegründeten Organisationseinheiten 
verarbeiten keine personenbezogenen Daten 
selbständig. Als für die Verarbeitung von 
persönlichen Daten Verantwortlicher gilt in 
jedem Fall die Universität. 

11. § Az Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) 
4. Fejezete szerinti központi szervezeti 
egységei, illetőleg az SZMSZ alapján 
létrehozott más szervezeti egységek önállóan 
nem kezelnek személyes adatokat. Személyes 
adatok kezelőjének minden esetben az 
Egyetem minősül. 
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§ 12 Im Sinne dieser Ordnung bezeichnet der 

Ausdruck  

12. § Jelen szabályzat értelmében  

a) Löschung: die Beendigung der Zuordnung der 
auf den/die Betroffenen bezogenen 
Informationen auf die natürliche Person, 

a) törlés: az érintettre vonatkozó információ 
természetes személyre történő 
azonosíthatóságának megszüntetése, 

b) aus Allgemeininteresse öffentliche Daten: 
diejenigen personenbezogenen Daten, deren 
Veröffentlichung, Zugänglichkeit bzw. 
Bereitstellung durch ein Gesetz verordnet 
werden, 

b) közérdekből nyilvános adat: azon személyes 
adatok, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét törvény közérdekből elrendeli, 

c) IT-Dienstleister: diejenigen Informatik-, 
Telekommunikations- und 
Fernmeldedienstleister, die mit der Universität 
in einem Vertrags- oder anderen 
Rechtsverhältnis über solche Dienstleistungen 
stehen und die von der Universität als 
Verantwortlicher verarbeiteten Daten als 
Auftragsverarbeiter verarbeiten. 
 

c) informatikai szolgáltatók: azon informatikai, 
telekommunikációs és távközlési szolgáltatók, 
akik az Egyetemmel ilyen típusú szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződéses vagy egyéb 
jogviszonyban állnak, és az Egyetem által 
adatkezelőként kezelt adatokat 
adatfeldolgozóként kezelik. 

§ 13 Inkrafttreten 13. § Hatályba lépés 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer 
Genehmigung durch den Senat in Kraft. 

Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadását 
követő napon lép hatályba. 
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Anhang 1 zur Datenschutzordnung der AUB 

 
Kategorie der personenbezogenen Daten Beschreibung der Kategorie der 

personenbezogenen Daten Kreis der durch die Datenverarbeitung betroffenen  
Personen Zweck der Datenverarbeitung Rechtsgrundlagen Für die Verarbeitung Verantwortlicher Auftragsverarbeiter Löschung 

1. Stammdaten für die  
Zulassung 

a) Stammdaten für die Zulassung (Felvi) 

Die in § 2 und § 3 und im Punkt III vom Anhang 3 
des RegisterG bestimmten Daten, bzw. die Daten 
über die Bewertung der internen 
Zulassungsprüfung StudienbewerberInnen Begründung eines  

Studierendenrechtsverhältnisses Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO, in § 2 und § 3 und  
Punkt III vom Anhang 3 des RegisterG Gólya: OH-Datenverantwortlicher  

(aufgrund  25 § (1) és (8) Absatz der RegV)  AUB, IT-Dienstleister 

Bilden bei der Immatrikulation der zugelassene  
Studierenden die Grundlage für die Studierendendaten; 
wenn keine Immatrikulation erfolgt, werden sie nach  

b) Stammdaten für die Zulassung (ausländische  
Studierende) 

Die in § 2 und § 3 und im Punkt III vom Anhang 3 
des RegisterG bestimmten Daten, bzw. die Daten 
über die Bewertung der internen 
Zulassungsprüfung StudienbewerberInnen 

Begründung eines  
StudierendenrechtsverhältnissesAusübung der 
Rechte und Pflichten im  Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO, in § 2 und § 3 und  

Punkt III vom Anhang 3 des RegisterG 
AUB (aufgrund § 41 Absatz (1) der  
Zulassungsverordnung  und § 25 Absatz (1) 
der RegV IT-Dienstleister 

Bilden bei der Immatrikulation der zugelassene  
Studierenden die Grundlage für die Studierendendaten; 
wenn keine Immatrikulation erfolgt, werden sie nach 
Ablauf der Immatrikulationsfrist gelöscht. 

2. FIR-Daten 

a) Studierendendaten (FIR) 
Die in § 2 und § 3 und im Punkt IV vom Anhang 3 
des  
RegisterG bestimmten Daten 

Personen mit Rechtsverhältnis als Studierende,  
Gaststudierende und Doktoranden Zusammenhang mit dem studentischen  

Rechtsverhältnis  Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO, § 2 und § 3 und  
Punkt IV vom Anhang 3 des RegisterG FIR: OH-Datenverantwortlicher (aufgrund   

25. § (1) és (8) Absatz der RegV)  
AUB, TR, IT-Dienstleister 

Achtzig Jahre nach der Meldung des Erlöschens des 
studentischen Rechtsverhältnisses ans FIR. 

b) Daten der Lehrpersonen (FIR) Die in § 2 und § 3 und im Punkt II vom Anhang 3 
bestimmten Daten 

Die in § 2 Absatz b) Punkt (1) dieser Ordnung 
bestimmten, eine Lehr- oder Forschungstätigkeit 
ausübenden Personen 

Ausübung der Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Arbeits-, bzw.  
sonstigen Rechtsverhältnis Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO, § 2 und § 3 und  

Punkt II vom Anhang 3 des RegisterG FIR: OH-Datenverantwortlicher (aufgrund   
25. § (1) és (8) Absatz der RegV)  AUB, TR, IT-Dienstleister 

Fünf Jahre nach der Meldung der Beendigung der  
Beschäftigung ans FIR, außer, wenn die betroffene 
Person inzwischen erneut ins Verzeichnis aufgenommen 
wurde. 

3. 

Sonstige  
Angestelltendaten / 

Begründung des  
Arbeitsverhältnisses 

a) Daten der Personen mit Arbeits- oder 
sonstigem Beschäftigungsverhältnis 

Familienname und Vorname, Geschlecht, 
Geburtsname und -vorname, Geburtsort und 
datum, Geburtsname und -vorname der Mutter,  
Staatsangehörigkeit, Registernummer;  
Rechtsverhältnis, sonstige Daten: Position,  
Aufgabenbeschreibung, Führungsauftrag,  
Arbeitszeit, Daten zur Identifizierung der diese  
Daten nachweisenden Dokumente Daten der Personen mit Arbeits- oder sonstigem  

Beschäftigungsverhältnis 
Ausübung der Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Arbeits-, bzw.  
sonstigen Rechtsverhältnis Art. 6 Absatz (1) b) der DSGVO  AUB IT-Dienstleister 

Fünf Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses,  
außer, wenn die Rechtsvorschriften über die 
Sozialversicherungen einen anderen Zeitraum 
bestimmen. 

b) 
Im Zusammenhang mit zukünftigen  
Beschäftigungsverhältnissen verarbeitete 
Daten 

Name, Lebenslauf (Daten zur Ausbildung und zu 

früheren Arbeitsverhältnissen), Daten zum  
Geburtsdatum und evtl. zum Geburtsort, E-
MailAdresse, Telefonnummer, Wohnsitz  

Personen, die sich zum Zweck der Begründung eines  
Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungs auf eine  
Ausschreibung hin bewerben Begründung eines späteren Arbeits- oder 

sonstigen Beschäftigungsverhältnisses Art. 6 Absatz (1) a) der DSGVO AUB IT-Dienstleister Fünf Jahre nach dem Einreichen der Einwilligung. 

4. Sonstige Daten von  
Studierenden 

 
Sonstige Daten von Studierenden Formlose Anträge, schriftliche Erklärungen, usw. Personen mit Rechtsverhältnis als Studierende,  

Gaststudierende bzw. Doktoranden 

Ausübung der Rechte und Pflichten im  
Zusammenhang mit dem studentischen  
Rechtsverhältnis  

Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO AUB IT-Dienstleister Achtzig Jahre nach der Meldung des Erlöschens des 
studentischen Rechtsverhältnisses ans FIR. 

5. Sonstige Daten von  
Lehrenden 

 

Sonstige Daten von Lehrenden Formlose Anträge, schriftliche Erklärungen,  
Sozialversicherungsdaten 

Die in § 2 Absatz b) Punkt (1) dieser Ordnung 
bestimmten, eine Lehr- oder Forschungstätigkeit 
ausübenden Personen 

Ausübung der Rechte und Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des Lehr- 
bzw. Forschungsauftrags Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO AUB IT-Dienstleister 

Bei der Beendigung des Rechtsverhältnisses über die 

Ausübung der Aufgaben als Lehrende bzw. Forschende,  
außer wenn die Rechtsvorschriften über die 
Sozialversicherungen einen anderen Zeitraum 
bestimmen, bzw. wenn eine andere zwingende 
Vorschrift einen andere Zeitpunkt bestimmt. 

6. 
Im Zusammenhang mit 
der Bibliotheksnutzung 
verarbeitete Daten 

 

Im Zusammenhang mit der 
Bibliotheksnutzung verarbeitete Daten 

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,  
Staatsangehörigkeit, Daten zum studentischen 
Rechtsverhältnis  Personen, die ein Rechtsverhältnis über die Nutzung 

der Bibliothek eingehen Ausübung der Rechte und Verpflichtungen im  
Zusammenhang mit der Bibliotheksnutzung Art. 6 Absatz (1) a) der DSGVO AUB IT-Dienstleister 

Bei Personen mit studentischem Rechtsverhältnis an der  
Universität: Bis zum Beginn des auf den Erwerb des  
Diploms folgenden Semesters. Wenn das studentische 

Rechtsverhältnis ohne Erwerb eines Diploms erlischt, bis 

zum Beginn des Semesters nach dem Ablauf des 5. 

Jahres nach der Ausstellung des Absolutoriums ODER 

wenn das studentische Rechtsverhältnis ohne 

Ausstellung eines  
Absolutoriums erlischt, bis zum Beginn des auf das  
Erlöschen folgenden Semesters, WENN der/die 

Studierende sämtliche, mit der Nutzung der Bibliothek 

verbundenen Verpflichtungen der Bibliothek gegenüber  
erfüllt hat. Bei Personen ohne studentisches  
Rechtsverhältnis mit der Universität: bei Beendigung 

des Rechtsverhältnisses über die Bibliotheksnutzung, 

WENN der/die NutzerIn sämtliche, mit der Nutzung der 

Bibliothek verbundenen Verpflichtungen der Bibliothek 

gegenüber  
erfüllt hat.Dritter Kalendertag nach der Aufnahme, 
sofern diese nicht  

7. 

Im Zusammenhang mit 

dem Gebäude und 

dessen Infrastruktur 

verarbeitete 

personenbezogene  
Daten 

a) Daten der Sicherheitskameras Gesichtsbild Nutzer des Privatgeländes der Universität 
Gewährleistung der Sicherheit des  
Privatgeländes der Universität Art. 6 Absatz (1) a) der DSGVO, aufgrund § 28 Absatz (2) 

des Ges. CXXXIII aus dem Jahr 2005 AUB IT-Dienstleister 
aufgrund eines Verdachts auf eine Straftat oder 
Gesetzesübertretung weiterverwendet wurde. 

b) Im Zusammenhang mit der Zugangskontrolle 
verarbeitete Daten Gebäudeein- und austritt Nutzer des Privatgeländes der Universität Gewährleistung der Sicherheit des  

Privatgeländes der Universität Art. 6 Absatz (1) a) und c) der DSGVO AUB IT-Dienstleister 14 Kalendertage nach dem Passieren der 
Eingangskontrolle. 

c) Im Druckersystem entstandene Daten 

Daten zur Nutzung des Druckersystems und zu 
deren Kosten: Anzahl der gedruckten Seiten, 
deren Format und Farbe, sowie die damit 
verbundene Gebühr. Die in § 2 Absatz (1) dieser Ordnung bestimmten  

Personen Aufzeichnung der Druckkosten Art. 6 Absatz (1) a) der DSGVO AUB IT-Dienstleister Nach Abschluss der Abrechnungsperiode. 

8. Datenerhebung zu 
Marketingzwecken 

 
Datenerhebung zu Marketingzwecken Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

Teilnehmende von Veranstaltungen der Universität,  
Interessenten, die sich auf der Homepage der  
Universität registriert haben Regelmäßige Informationen über die  

Tätigkeiten der Universität für Interessenten. Art. 6 Absatz (1) a) der DSGVO AUB IT-Dienstleister 5 Jahre nach der Einwilligung zur Datenverarbeitung. 
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1. számú melléklet az Adatvédelmi szabályzathoz (Andrássy Egyetem) 

Személyes adatok kategóriája Személyes adatok kategóriájának ismertetése Adatkezeléssel érintett személyek köre Adatkezelés célja Jogalap Adatkezelő Adatfeldolgozó Törlés

a) Felvételi törzsadatok (Felvi)

Az Nytv. 2. és 3. §-ban, valamint a 3. számú 

melléklet III. pontjában meghatározott adatok, 

illetve az intézményi felvételi vizsga 

értékelésének adatai felsőoktatásba jelentkezők hallgatói jogviszony létrejötte

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c), az Nytv. 2. és 3. §, valamint 

a 3. számú melléklet III. pontja

Gólya: OH- adatkezelő (Vhr. 25. § (1) és 

(8) bekezdése alapján) AUB, informatikai szolgáltatók

A felvett hallgató beiratkozása esetén a hallgatói 

adatok alapját képezi; ha nem iratkozik be, akkor a 

beiratkozásra nyitva álló határidőt követően törlésre 

kerül.

b) Felvételi törzsadatok (Devizaképzés)

Az Nytv. 2. és 3. §-ban, valamint a 3. számú 

melléklet III. pontjában meghatározott adatok, 

illetve az intézményi felvételi vizsga 

értékelésének adatai felsőoktatásba jelentkezők hallgatói jogviszony létrejötte

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c), az Nytv. 2. és 3. §, valamint 

a 3. számú melléklet III. pontja

AUB (Felvi. Rendelet 41. § (1) bekezdése 

és a Vhr. 25. § (1) bekezdése alapján informatikai szolgáltatók

A felvett hallgató beiratkozása esetén a hallgatói 

adatok alapját képezi; ha nem iratkozik be, akkor a 

beiratkozásra nyitva álló határidőt követően törlésre 

kerül.

a) Hallgatói adatok (FIR)

A Nytv. 2. és 3. §-ban, valamint a 3. számú 

melléklet IV. pontjábann meghatározott adatok

hallgatói, vendéghallgatói, illetve doktorjelölti 

jogviszonyban állók

hallgatói jogviszonyból fakadó jogok és 

kötelezettségek gyakorlása 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c), az Nytv. 2. és 3. §, valamint 

a 3. számú melléklet IV. pontja

FIR: OH- adatkezelő (Vhr. 25. § (1) és (8) 

bekezdése alapján) AUB, TR, informatikai szolgáltatók

A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó - FIR-be 

történő - bejelentéstől számított nyolcvan évig.

b) Oktatói adatok (FIR)

A Nytv. 2. és 3. §-ban, valamint a 3. számú 

melléklet II. pontjában pontjában meghatározott 

adatok

jelen szabályzat 2. § (1) bekezdés b) pontban 

meghatározott - oktatói-kutatói tevékenységet 

végző - személyek

munkavégzésre irányuló, illetve egyéb 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 

gyakorlása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c), az Nytv. 2. és 3. §, valamint 

a 3. számú melléklet II. pontja

FIR: OH- adatkezelő (Vhr. 25. § (1) és (8) 

bekezdése alapján) AUB, TR, informatikai szolgáltatók

A foglalkoztatás megszűnésének FIR-be történő 

bejelentésétől számított öt év, kivéve, ha ez alatt az idő 

alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

a)

Munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban állók adatai

Családi és utónév, nem, születési családi és 

utónév, születési hely és idő, anyja születési 

családi és utóneve, állampolgárság, azonosító 

szám, jogviszonyra vonatkozó adatok egyéb 

adatok: munkakör, feladatleírás, vezetői 

megbízás, munkavégzés ideje, ezen adatokat 

igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok

Munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban állók személyek

Munkaviszonyból, egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyból eredő jogok gyakorlása 

és kötelezettségek teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) AUB informatikai szolgáltatók

A foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év, kivéve 

ha a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályok ettől eltérő időtartamot határoznak meg.

b)

Jövőbeni munkaviszony létesítése céljából 

kezelt adatok

Név, önéletrajz (tanulmányokra vonatkozó 

adatok, korábbi munkaviszonyra vonatkozó 

adatok), születési időre, esetleg helyre 

vonatkozó adatok, e-mail cím, telefonszám, 

lakcím 

Munkaviszony, egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony létesítése céljából, felhívásra jelentkező 

személyek

Későbbiekben munkaviszony, egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony  

létesítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) AUB informatikai szolgáltatók A beleegyezés megadásától számított öt év.

4. Egyéb hallgatói adatok Egyéb hallgatói adatok Formátlan kérelmek, írásbeli nyilatkozatok stb.

hallgatói, vendéghallgatói, illetve doktorjelölti 

jogviszonyban állók

hallgatói jogviszonyból fakadó jogok és 

kötelezettségek gyakorlása GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) AUB informatikai szolgáltatók

A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó - FIR-be 

történő - bejelentéstől számított nyolcvan évig.

5. Egyéb oktatói adatok Egyéb oktatói adatok

Formátlan kérelmek, írásbeli nyilatkozatok, 

társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó 

adatok

 jelen szabályzat 2. § (1) bekezdés b) pontban 

meghatározott - oktatói-kutatói tevékenységet 

végző - személyek

oktatói és kutatói feladatkör teljesítésével 

kapcsolatos jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) AUB informatikai szolgáltatók

Oktatói vagy kutató feladatkör ellátására vonatkozó 

jogviszony megszűnésekor,  kivéve ha a 

társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályok ettől eltérő időtartamot határoznak meg, 

illetve ha más kötelező erejű előírás ettől eltérő 

időpontot határoz meg.

6.

Könyvtár-használattal 

kapcsolatban keletkező 

adatok

Könyvtár-használattal kapcsolatban 

keletkező adatok

Név, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, 

hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok 

Könyvtár használatára jogviszonyt létesítő 

személyek

Könyvtár használatával kapcsolatos jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) AUB informatikai szolgáltatók

Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók esetbén: 

az oklevél megszerzését követő félév kezdetéig. Oklevél 

megszerzése nélküli hallgatói jogviszony megűnése 

esetén az abszolutórium megszerzését követő ötödik 

évet követő félév kezdetéig VAGY a hallgatói 

jogviszony abszolutórium megszerzése nélküli 

megszűnése esetén, a hallgatói jogviszony megszűnését 

követő félév kezdetéig, HA a könyvtárt használó 

személy a a könyvtár használatából eredő valamennyi 

esedékes kötelezettségét teljesítette a könyvtár felé.    

Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem állók 

esetén: a könyvtári használatra vonatkozó jogviszony 

megszűnésekor, HA a könyvtárt használó személy a 

könyvtár használatából eredő valamennyi esedékes 

kötelezettségét teljesítette a könyvtár felé.

a) Biztonsági kamerák adatai Arckép Az Egyetem magánterületét használó személyek

Az Egyetem magánterületének biztonságának 

biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a), a 2005. évi CXXXIII. Törvény 28. § 

(2) bekezdése alapján AUB informatikai szolgáltatók

A felvétel elkészítését követő harmadik naptári napon, 

amennyiben azok további felhasználására - 

bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja okán - nem 

kerül sor.

b)

Beléptető-kapuval kapcsolatban keletkező 

adatok

Az épület területére való belépés, és annak 

elhagyása Az Egyetem magánterületét használó személyek

Az Egyetem magánterületének biztonságának 

biztosítása GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) AUB informatikai szolgáltatók A kapu használatának tényét követő 14. naptári napon.

c) Nyomtatási rendszerrel keletkező adatok

A nyomtatási rendszer használatára és annak 

költségeire vonatkozó adatok: nyomtatott 

oldalak száma, azok mérete, színe, és az ahhoz 

kapcsolódó díj.

Jelen szabályzat 2 § (1) bekezdésében 

meghatározott személyek

Nyomtatási rendszer költségeinek 

nyilvántartása GDPR 6. cikk (1) bek. a) AUB informatikai szolgáltatók Adott elszámolási időszak lezárását követően.

8.

Marketing-célú 

adatgyűjtés Marketing-célú adatgyűjtés Név, e-mail cím, telefonszám

Az Egyetem által szervezett rendezvényeken részt 

vevők, az Egyetem honlapján regisztráló, az 

Egyetem tevékenységei iránt érdeklődő személyek.

Az Egyetem tevékenységei iránt érdeklődők 

rendszeres tájékoztatása az Egyetem 

tevékenységeiről. GDPR 6. cikk (1) bek. a) AUB informatikai szolgáltatók Az adatklezelésre vonatkozó hozzájárulást követő öt év.

7.

Épület és annak 

infrastruktúrájával 

kapcsolatban kezelt 

személyes adatok

1. Felvételi törzsadatok

2. FIR adatok

3.

Egyéb munkavállalói 

adatok / 

Foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony 

létesítése

 


