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 „Önkéntes Segítői Program COVID Idején” (a továbbiakban: „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 Felelősségvállalás Irodája a Program útján támogatni
kívánja a COVID-19 vírus által leginkább érintett és elnehezült élethelyzetbe került
személyeket, így különösen az időseket, magányosan élőket (a továbbiakban: a
„Segítendők”).
.
Ha szeretne többet megtudni Irodánk tevékenységéről, kérjük, hogy látogasson el a honlapunkra:
www.communityengagement.ceu.edu
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?
Az Egyetem célja a Program útján az, hogy támogassa a COVID-19 vírus által leginkább
érintett és elnehezült élethelyzetbe került személyeket, így különösen az elnehezült tanulási
helyzetbe került diákokat, időseket, és a következő típusú támogatásokat nyújtsa a részükre (a
továbbiakban: a „Segítendők”):
1. angol nyelvi korrepetálás általános iskolások és középiskolások számára,
2. online IT mentorálás,
3. kapcsolattartás idősek részére
(„Támogatás”).
A Programon való részvételre történő jelentkezéskor a Segítendő személyek előzetes és részletes
tájékoztatás után megadják az Egyetem mint adatkezelő részére a lent meghatározott személyes
adataikat abból a célból, hogy az Egyetem a Programon való részvételüket regisztrálni tudja,
velük kapcsolatot tudjon tartani a Program lebonyolítása céljából, valamint biztosítani tudja a
Programban való részvételüket. Amennyiben a Segítendő személy 16 év alatti gyermek, akkor a

törvényes képviselőjének kezelt személyes adatai kezelésének célja a Segítendő gyermek
Programba történő regisztrációjához történő hozzájárulás megadása, visszavonása.
5. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?
A 4. pontban leírt adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett
Segítendő kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Mivel a Segítendő személyek között a Támogatás egyes típusai esetén kis16 év alatti
gyermekek is a Segítendők között lehetnek, ezért az adatkezelés során az Adatkezelőnek be
kell kérnie az érintett Segítendő és/vagy a törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatát,
amely a jelenlegi szabályok alapján a 16 év alatti gyermekek esetében életkor szerint
különböző az alábbiak szerint:
-

14 év alatt érvényes adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag a törvényes
képviselő (így például a szülő vagy gyám) tehet,
14-16 év között a törvényes képviselő (így például a szülő vagy gyám) a gyermekkel
közösen tesz hozzájáruló nyilatkozatot,
16 év felett pedig az érintett Segítendő tesz hozzájáruló nyilatkozatot.

Azokban az esetekben, amikor a törvényes képviselő beszerzésére is szükség van a fentiek
szerint, az Egyetem törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb adatot kezelje
(adattakarékosság elve). Az Egyetem megítélése szerint a Programmal kapcsolatos
adatkezelés alacsony kockázatú a 16 éven aluli gyermekek vonatkozásban, ezért az Egyetem a
törvényes képviselő (szülő vagy gyám) megadott email címére küldött megerősítő email útján
véglegesíti a Segítendő személy Programba történő regisztrációját.
6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?
ꞏ
Segítendő neve
ꞏ
Segítendő e-mail címe
- Segítendő életkora
ꞏ
Segítendő által beszélt idegen nyelv(ek) legalább társalgási szinten
- a Támogatás igénybe vételének gyakorisága
- a Programban való részvétel során igénybe venni kívánt Támogatás típusa:
4. angol nyelvi korrepetálás általános iskolások és középiskolások számára,
5. online IT mentorálás,
6. kapcsolattartás idősek részére.
- amennyiben a Segítendő 16 év alatti, akkor a Segítendő törvényes képviselőjének neve,
e-mail címe.
7. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?
Az Egyetem a Segítendő személy nevét és e-mail címét továbbítja az Egyetem azon
munkavállalójának, illetve hallgatójának, aki a Programba regisztrált és akit az Egyetem
kiválasztott arra, hogy az adott Segítendő személy részére a Segítendő által a regisztráció
során megadott Támogatás típus és Támogatás igénybevételi gyakoriság alapján a Támogatást
nyújtsa („Segítő”). A Segítő az Egyetem adatfeldolgozójaként kizárólag a Segítendő személy
által igénybe venni kívánt Támogatás nyújtása céljából használja fel a segítendő személy neki
továbbított adatait.
8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
A Segítendő személyadatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a

Program végétől számított legfeljebb 1 (egy) évig tároljuk.
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.
9. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Önnek jogában áll
- kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést – Ön jogosult arra, hogy
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
nálunk, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz,
illetve egyéb információkhoz hozzáférést kapjon;
- kérni az adatainak a helyesbítését – Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését;
- kérni az adatainak törlését – Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Egyetem pedig köteles
arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása;
- kérni adatainak elfeledtetését – amennyiben az Egyetem nyilvánosságra hozta a
személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését;korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
– Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem korlátozza az adatkezelést, ha a jogszabályban
meghatározott feltételek valamelyike teljesül;
- kérni adatainak hordozhatóságát – Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által
az Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Ön kérésere
az Egyetem egy másik adatkezelőnek továbbítsa
- jogorvoslattal élni – ha személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor
panasszal élhet, illetve bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén.
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
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu
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 az Egyetem adatvédelmi szabályzatát:
https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.

Budapest, 2020. április 15.

