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Adatkezelési tájékoztató 

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és az OTP Bank Nyrt. mint önálló adatkezelők közötti 

adattovábbításról 

1. Adatkezelő 
 
Teljes neve:  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Képviselő:  Prof. Dr. Gyuricza Csaba 

Beosztása: rektor 

E-mail címe:  adatvedelem@uni-mate.hu  

Telefonszáma:  06-28-522-000 

Honlapja: www.uni-mate.hu  

Székhelye:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Levelezési címe:  2103 Gödöllő, Pf. 303. 

Adószáma:  19294784-2-13 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:  Györe Bence 

Elérhetősége:  dpo@uni-mate.hu 

 

2. Jogszabályi háttér 
 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a személyes adatok 

továbbítása során az alábbi jogszabályok alapján jár el: 

 

 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 (a 

továbbiakban: GDPR) 

 

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja 
 
Az adatkezelés célja az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek részére az Egyetem és az 

OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás szerinti kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

adattovábbítás. 

 
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], melyet az Egyetem elektronikus 

tanulmányi rendszerében (Neptun) adhat meg. 

mailto:adatvedelem@uni-mate.hu
http://www.uni-mate.hu/
mailto:dpo@uni-mate.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Viselt név 

A hallgató azonosítása és a hallgatói 

jogviszony igazolása 
hozzájárulás 

[GDPR 6. cikk (1) a)] 

Születési név 

Édesanyja neve 

Születési hely 

Születési idő 

Neptun kód 

Bankszámlaszám Kedvezmények jóváírása 

 

4. Az adatkezelés időtartama 
 
A sikeres adattovábbítást követően az elektronikus tanulmányi rendszerből (Neptun) kinyert 

exportfájl törlésre kerül. 

 

5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

5.1. Adattárolás 
 
Az Egyetem az elektronikus tanulmányi rendszerből (Neptun) havonta exportált .xls fájlt, mely a 

kedvezményeket igénylő hallgatók személyes adatait tartalmazza, a központjában található saját 

szerverén tárolja, illetve havonta továbbítja azt az OTP Bank Nyrt. mint önálló adatkezelő felé. 

 
Az Egyetem az adattovábbítás során a távoli szerverek közötti biztonságos fájlátviteli protokollt (SFTP) 

alkalmazza. Az SFTP (SSH File Transfer Protocol vagy Secure File Transfer Protocol) egy különálló 

protokoll SSH-val, ami az FTP (File Transfer Protocol), vagy más néven fájlátviteli protokollhoz 

hasonlóan működik, de biztonságos kapcsolaton keresztül. 

 
Az Egyetem a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 

kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és 

hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz 

és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az 

üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatait védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az 

alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen. 
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5.2. Adatokhoz való hozzáférés 
 
Személyes adataihoz az Egyetem Neptun és Oktatásszervezési Főosztályának adattovábbítással 

megbízott munkatársai, a munkájuk ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten férhetnek 

hozzá. 

 
Az Egyetem elektronikus tanulmányi rendszerének (Neptun) működtetője az SDA Informatika Zrt., 

mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozás keretében a rendszer működéséhez 

szükséges frissítéseket, programverzió-váltásokat készíti elő, illetve megoldja a felmerülő 

rendszerhibákat. Az adatfeldolgozó székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., adószáma: 11684057-

2-43, cégjegyzékszáma: 01-10-140314, képviselőjének neve és beosztása: Szabó Zoltán vezérigazgató. 

 

5.3. Adattovábbítás 
 
Az adattovábbítás címzettje az OTP Bank Nyrt. mint önálló adatkezelő. Az adatkezelő székhelye: 1051 

Budapest, Nádor u. 16., adószáma: 10537914-4-44, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, képviselőinek 

neve és beosztása: Becsei András ügyvezető igazgató és Horváth Tímea ügyvezető igazgató-helyettes. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. Ha 

élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt a tárolási időn belül tegye meg, 

különben csak az adatok törléséről fogjuk tudni tájékoztatni. 

 

6.1. Hozzájárulás visszavonásának joga 
 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a hallgatói jogviszony 

nem igazolható, ezáltal a kedvezmények igénybevétele nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti az azt megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét [GDPR 7. cikk]. 

 

6.2. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 
 

Tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, mely 

személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, és mennyi ideig 

kezeljük. Hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, pl. másolat formájában. A kérésnek 30 

napon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk]. 

 

6.3. Helyesbítéshez való jog 
 

Kérheti személyes adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. A kérésnek 

haladéktalanul igyekszünk eleget tenni [GDPR 16. cikk]. 
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6.4. Törléshez és elfeledtetéshez való jog 
 

Kérheti személyes adatainak törlését. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni. Adatait 

automatikusan töröljük a hozzájárulása visszavonása esetén is [GDPR 17. cikk]. 

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Kérheti az adatkezelés korlátozását [GDPR 18. cikk], 

 ha azok véleménye szerint pontatlanok, nem naprakészek. Ebben az esetben az adatkezelést 

felfüggesztjük arra az időtartamra vonatkozóan, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát. 

 ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését. Ebben az esetben az 

adatokat zároljuk. 

 ha nincs már szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog 
 

Ön jogosult arra, hogy személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban másolatot kapjon, vagy adatainak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen 

továbbítását kérje. A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője 

jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségeken. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá, 

és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. 

Ha a problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél, vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat 

kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva. 

A Hatóság elérhetőségei: 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: 06-1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

Web: www.naih.hu 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

