ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A felvételi kampány során az intézmény képzései iránt érdeklődők hozzájárulás alapján kezelt
adataival kapcsolatban
Az adatkezelés rövid leírása
A felvételi kampány során a különböző rendezvényeken az egyetem képzései iránt érdeklődők adatainak
kezelése, amennyiben ehhez hozzájárultak.
Az adatkezelés célja(i)
Az adatkezelés célja az, hogy a felvételi eljárás során – jellemzően, de nem kizárólag a tavaszi
szemeszterben – a jelentkezések véglegesítése előtt az érdeklődő jelentkezők célzott tájékoztató
üzeneteket kaphassanak elektronikus úton azoknak a képzéseknek a részleteiről, amelyek iránt
érdeklődtek. Ezekben az üzenetekben a felvételi eljárással kapcsolatos általános információk, valamint
kar- és képzésspecifikus információk is szerepelhetnek.
Adatvédelmi hatásvizsgálat és konzultáció
Előzetes hatásvizsgálat szükségessége nem merült fel.
Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás – az érintett az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja.
Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei , képviselője és az adatvédelmi tisztviselőnek
az elérhetősége
Adatkezelő megnevezése:
Székhely és levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviselő:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
E-mail cím:

Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455 9060
rektori.hivatal@kre.hu
Prof. Dr. Zsengellér József Gyula (rektor)
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
adatvedelem@kre.hu

Az adatkezelést végző szervezeti egység (ek) megnevezése, elérhetőségei, a szervezeti
egység vezetőjének neve
Adatkezelést végző szervezeti egység neve: A rektori hivatal kommunikációért felelős szervezeti
egysége
Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefonszám: + 36 1 455 90 60
E-mail cím: pr.marketing@kre.hu
Szervezeti egység vezetője: Hevér Zoltán
Igénybe vett adatfeldolgozó(k) adatai
Az adatkezelés során Google űrlap kerül felhasználásra. A Google adatvédelmi irányelvei a következő
linken érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok megőrzésének, törlésének ideje, vagy az időtartam meghatározásának
szempontjai
Az adatok kezelése legfeljebb a tárgyévi pótfelvételi eljárás lezárásig történik. Ezt követően, de
legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig az adatok törlésre kerülnek.
Az érintettek köre
Az érintettek azok a potenciális hallgatók, akik a felvételi kampányrendezvények során kapcsolatba
kerültek az egyetem által kínált képzésekkel, és kifejezetten kérték, hogy a felvételi eljárás lezárásáig
legfeljebb 5 alkalommal részletes, az érdeklődési körükhöz igazodó elektronikus üzenetet küldjön az
egyetem számukra.
Az érintettek (becsült) száma
Az érintettek számát nehéz becsülni, nagyjából 1000 és 3000 fő közötti létszámról lehet szó.
A kezelt adattípusok köre
A kezelt adatok a következők: név, e-mail cím, továbbá azok a képzések, amelyek iránt az érintett
érdeklődik.
Az adatok forrása (az érintett, vagy más adatkezelés)
Az adatok az érintettől származnak
Az adatkezelés módszere
Elektronikus (számítógépes) adatkezelés
Adatbiztonsági intézkedések általános leírása
Az egyetem a Google segítségével összeállított adatbázisból a saját levelezőrendszerén csoportokat
képez az érintettek érdeklődési köre szerint. A csoportokra vonatkozó „testreszabott” üzeneteket a
rektori hivatal kommunikációért felelős szervezeti egységének munkatársai állítják össze. Az
adatbázishoz informatikai hozzáférése az adatkezelésért közvetlenül felelős szervezeti egységen kívül
az egyetemmel jogviszonyban álló informatikai szakembereknek van. Ennek megfelelően az adatbázisra
az egyetemi levelezőrendszer adatbiztonsági rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az érintetti jogok gyakorlására biztosított elérhetőségek
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton),
a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségen tudja gyakorolni.
Külső adattovábbítására vonatkozó információ
Az adatkezelés során nem történik külső adattovábbítás, ide nem értve a Google űrlap szolgáltatását.
Harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó információk
Az adatkezelés során nem történik adattovábbítás harmadik országba, ide nem értve a Google űrlap
szolgáltatását.

