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Adatvédelmi tájékoztató 

Nemzeti Köznevelési Portál 

Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Eszterházy Károly Egyetem 

Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu, tamogatas@nkp.hu 

Telefonszám: +36 (36) 520 400, +36 (1) 235 7200  

Honlapja: www. nkp.hu  

Felelős szervezeti egység: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Felelős szervezeti egység 

Címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.  

Postai címe: 1581 Budapest, Pf. 14. 

 

Jogszabályi háttér  
 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.);  

 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 (általános 

adatvédelmi rendelet)  

 

A kezelt adatok köre  
 

Személyes adat 

saját e-mail cím 

jelszó 

valós vagy felvett név 

születési év 

 

A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon 

adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a 

technikai folyamatok automatikus eredményeképpen rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő 

adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve 

kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal- a törvény 

által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő 

fér hozzá. 

 

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó 

kis fájl- kerül küldésre a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg 

azonosítható lesz. A legtöbb böngésző menüsorában található „ Segítség” funkció tájékoztatást nyújt 

arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet: 

- letiltani a cookiekat 

- hogyan fogadjon új cookiekat 

- hogyan adjon böngészőjének utasítást arra, hogy új cookiekat állítson be 

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookiekat 

 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés célja a portálon elérhető szolgáltatások biztosítása. A szolgáltató a felhasználó által 

rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a regisztrációhoz kötött szolgáltatások 

igénybevétele, illetve a Portál működésével kapcsolatos információk továbbítása érdekében tárolja. 
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Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai 

fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használhatja. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása –törvény 

eltérő rendelkezésének hiányában- kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén 

lehetséges. 

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget 

vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra 

tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség 

kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címen regisztrált. 

 

A Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímeket kizárólag a felhasználó azonosítása, illetve a 

felhasználóval való kapcsolattartás céljára használja fel. 

 

Az adatkezelés jogalapja  
 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.  

 

Az adatkezelés időtartama 
 

A regisztrációt követő maximum 10 év, vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig terjedő 

időszak. Az adatkezelés megszüntetését a tamogatas@nkp.hu e-mail címre történő kérelmével a 

jelentkezésnél megadott e-mail címről teheti meg.  

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

A megadott személyes adatokat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

munkatársai kezelik. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai célra hasznosítja az 

adatkezelő.  

Az informatikai rendszer fejlesztése, működtetése érdekében a Szolgáltató külső szolgáltatót (pl. 

szoftverfejlesztő, tárhelyszolgáltató) vesz igénybe, de ezen szolgáltatások során adatfeldolgozás nem 

történik. 

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó külön hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

A szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek, 

illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi továbbá magát arra is, hogy minden olyan 

harmadik felet, akinek az adatot esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú 

kötelezettségének teljesítésére. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
 

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:  

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez vagy zároláshoz való jog.  
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Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

Ön a tájékoztató Adatkezelő megnevezése című fejezetben található elérhetőségeken írásban 

információt kérhet az Adatkezelőtől a következőkről:  

 mely személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési céllal,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli.  

Az Ön kérésének az Adatkezelő 30 napon belül, írásban, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor 

megadott, vagy az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  nyilvántartásában 

szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.  

Helyesbítéshez való jog  
 

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek 

keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A 

kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné 

megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 5 munkanapon belül elvégezzük.  

 

Törléshez vagy zároláshoz való jog  
 

Ön az Adatkezelő megnevezése című fejezetben megadott e-mail címen kérheti, hogy a tárolt személyes 

adatait töröljük vagy zároljuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 

teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
 

Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk 

az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön 

bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság elérhetősége:  

 

Levelezési 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 

Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszékhez. 
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