Adatvédelmi tájékoztató
A Közép-európai Egyetemen (cím: 1051 Budapest, Nádor u. 9., a továbbiakban „Egyetem”) nagy
hangsúlyt fektetünk személyes adatainak védelmére és arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi
előírásoknak (beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR*), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseit) maradéktalanul megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató az
Egyetem által szervezett CEU Budapest Socrates Program kapcsán gyűjtött személyes adatok
felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.
*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
A Közép-európai Egyetem Társadalmi Felelősségvállalási Irodája az Egyetemet a magyar
társadalommal összekapcsoló és a társadalmat érintő programokkal foglalkozik.
Ha szeretne többet megtudni tevékenységünkről, kérjük, hogy látogasson el a honlapunkra.
https://www.ceu.edu/about/community-engagement.
2. Az adatkezelő elérhetősége
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 3273000
3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Szél Írisz, adatvédelmi tisztviselő
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu

4. Mi a személyes adatok kezelésének célja?
A CEU Budapest Socrates projekt a Clemente kurzus tapasztalatain alapul. A Clemente kurzus
keretein belül több mint 13 ezer ember tanult már a világon, akik a szegénység és hátrányos
helyzetük miatt nem tudtak részt venni egyetemi oktatásban. A kurzus egyetemi szintű oktatást
biztosított számukra a filozófia, irodalom, történelem, művészettörténet területén és a
tudományos írásban.

2019-ben az Egyetem CEU Budapest Socrates Program néven tanfolyamot indít, amelyen a CEU
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzorai és oktatói tanítanak, akik önkéntes munkát
vállalva bizonyítják a projekt létfontosságát Magyarországon.
A kiválasztási folyamat során a jelentkezési lapon gyűjtött személyes adatokat a résztvevők
kiválasztására, valamint a velük való kapcsolattartásra használjuk, hogy információt
küldhessünk a tájékoztató előadásról és interjúról. A jelentkezéseket a kiválasztásért felelős
személyekkel és az interjúkban résztvevőkkel (a CEU munkatársai, a programkoordinátor)
osztjuk meg. A tanfolyam résztvevőinek nevét és e-mail címét megosztjuk a tanfolyamot vezető
professzorokkal.
Továbbá a jelentkezőket szeretnénk tájékoztatni jövőbeni, hasonló eseményekről.
A jelentkezési lapon begyűjtött adatok anonimizálásra kerülnek a kérelmezők és résztvevők
életkorának, nemének, lakóhelyének, iskolai végzettségének és pénzügyi helyzetének
statisztikai nyilvántartása céljából. Az adatvédelem elvei nem vonatkoznak az anonim
információkra.
A tanfolyam résztvevői a program teljesítését követően oklevelet kapnak.
Promóciós célból a projekt során fényképezés és videofelvétel történik.
A résztvevőkről készített videófelvételt és fényképeket közzétesszük az Egyetem honlapján,
illetve a közösségi médiában.
Az alábbi közösségi médiát használjuk:

Közösségi médium
Facebook
Instagram
Flickr
Youtube
Twitter

Adatkezelési tájékoztatója
https://www.facebook.com/privacy/explan
ation
https://help.instagram.com/519522125107
875?helpref=page_content
https://www.flickr.com/help/privacy
https://support.google.com/youtube/answ
er/2801895?hl=hu
https://twitter.com/en/privacy

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt felsorolt személyes adatok feldolgozása csak a megfelelő
jogalap alapján történik, az alábbi, 5. pont szerint.

5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Jelentkezők személyes adatai
A Socrates programra irányuló kérelem
feldolgozása / értékelése, a tájékoztatón és
az interjún való kommunikáció
Az érzékeny adatok feldolgozása (ha van
ilyen) a jelentkezés kiértékelése során
Hasonló, jövőbeni eseményekről való
tájékoztatás
A kurzuson résztvevők személyes adatai
Személyes adatainak feldolgozása a kurzus
teljesítésével kapcsolatban
Képmásának és hangjának rögzítése a kurzus
alatt
Képmásának és hangjának közzététele az
egyetem honlapján; közösségi média
csatornákon és nyomtatott formában
(poszter, szórólap és prospektus)

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.

A Hozzájárulási Nyilatozat kitöltésével és aláírásával önkéntes és kifejezett hozzájárulást ad az
Egyetemnek, hogy kezelje személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban
meghatározottak szerint. Ön bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását.
Oklevél kiadása a tanfolyam végén

Adatfeldolgozók személyes adatai
A szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint az Egyetem jogos
érdeke.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés b) pontja).
A kurzust nyújtó professzorok személyes adatai
Képmásának és hangjának rögzítése a kurzus
alatt
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
Képmásának és hangjának közzététele az
bekezdés a) pontja szerint az érintett
egyetem honlapján; közösségi média
hozzájárulása.
csatornákon és nyomtatott formában
(poszter, szórólap és prospektus)

6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?
Az egyetem személyes adatokat gyűjt az érintett személyekről.
Jelentkezők:
- Név
- Telefon szám
- E-mail cím
- Születési év
- Munkaviszony
- Végzettség
- Honnan értesült a Socrates Programról?
- Miért fontos önnek a tanulás?
- Mit értékel ön a legjobban a világban és miért?
- Aláírás
- Nem kérjük, de érzékeny adatokat is megadhat a jelentkezési lapon
(példák a GDPR szerinti érzékeny adatokra: a faji vagy etnikai származást, politikai nézeteket, vallási vagy filozófiai
meggyőződés, egészségügyi adatokat tartalmazó adatok)

A résztvevők további adatai:
- képmás (fénykép, videófelvétel)
- hang (videófelvétel)
Adatfeldolgozók
- Név
- Születési hely/idő
- Anyja lánykori neve
- Aláírás
- Telefonszám
- E-mail cím
Tanfolyamot vezető professzorok
- Név
- Aláírás
- képmás (fénykép, videófelvétel)
- hang (videófelvétel)

7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Adatait az egyetem alkalmazottai dolgozzák fel. Hacsak jogi kötelezettségünk meg nem követeli,
nem adjuk ki az Ön adatait magánszemélyeknek, szervezeteknek vagy más, a CEU-n kívüli
szervezeteknek, kivéve azoknak, akik a mi nevünkben dolgoznak adatfeldolgozókként.
A fentiekben ismertetett célok révén szükség lehet arra, hogy adatait átadjuk harmadik fél
(szolgáltató) számára, feladataink elvégzése és szolgáltatásaink érdekében. Azonban az összes
külső entitásnak, akikkel az adatokat megosztjuk, csak azokat az adatokat adjuk át, amelyek az
adott szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek, és az adat megosztása előtt alá kell írniuk az
adatfeldolgozási szerződést, amely megköveteli, hogy az adatait biztonságban tartsák, és ne
használják saját célra. Nem adjuk el és nem adjuk ki az Ön adatait harmadik fél számára.
Adatfeldolgozói Megállapodás alapján az alábbi harmadik fél, adatfeldolgozókkal dolgozunk:
- Aaron Lambert- a program előkészítésének és kivitelezésének koordinátora. A résztvevők
kiválasztási folyamatában vesz részt.
- Dr. Zemplén Gábor, ELTE- magyar nyelvű órák vezetője
Microsoft Office 365: az Egyesült Államokban található, és az EU-ban Amszterdamban és
Dublinban található adatközpontokban tárolt CEU-s adatok. Szoftver mint szolgáltatás, amely a
CEU-s e-mail és dokumentumkezelést biztosítja.
Minden harmadik féltől és adatfeldolgozótól megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben
személyes adatai biztonságát, és kezeljék azt a törvénynek megfelelően.
8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
Miután a kiválasztási folyamat lezárult, töröljük a sikertelen pályázók adatait.
Ha az Ön jelentkezése sikeres, és a programba kerül, nevét és e-mail címét 2019. június 30-ig
tároljuk, a többi adatot töröljük.
Ha a jelentkező (sikeres vagy sikertelen) hozzájárul ahhoz, hogy adatait kezeljük a hasonló
jövőbeli eseményekről szóló információk küldése céljából, a nevét és e-mail címét legfeljebb öt
évig, vagy addig tároljuk, amíg a hozzájárulás visszavonásra kerül.
A résztvevők képét és hangját a beleegyezés visszavonásáig, vagy ennek hiányában legfeljebb 5
(öt) évig tároljuk.
Az okleveleket legfeljebb 5 évig tartjuk nyilvántartásban arra a célra, ha a résztvevő elveszítené
saját példányát.

A megadott idő leteltét követően személyes adatait törljük.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Önnek jogában áll
•
•
•
•
•
•

kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést
kifogásolni az adatainak a kezelését
kérni az adatainak a helyesbítését
kérni az adatainak törlését
korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
hozzájárulását bármikor visszavonni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Egyetem adatvédelmi
tisztviselőjének a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9 címre.
Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően
teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon
belül.
Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
10. Személyes adatainak biztonsága
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes
adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső
adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem
adjuk át más szervezeteknek. További részletekért kérjük olvassa el a Közép-európai Egyetem
adatvédelmi szabályzatát https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.
Kelt: Budapest, 2019. április 4.

