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Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
Általános adatkezelési tájékoztató doktorjelölt hallgatók részére
A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, mint Adatkezelő kiemelt
figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és
átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére
vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása
során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos
jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az
elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az
Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.
A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, mint Adatkezelő a
vonatkozó, személyes adatok
adato védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így
különösen a GDPR-ral összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja.
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő

Székhely
E-mail cím

Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori
Iskola
Debreceni Egyetem
Főépület, IV. emelet, 403/1-es iroda
Vezető: Prof. Dr. Bárány Attila egyetemi tanár
Titkár: Dr. Tóth Orsolya
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
toth.orsolya@arts.unideb.hu

Telefonszám

52/512-900/62558-as mellék

Adatkezelés helye
Adatkezelő képviselője

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, mint Adatkezelő
adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
- A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR),
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.),
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet,
- A felsőoktatási minőségértékelés- és fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II.22.)
Korm. rendelet,
- Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény,
- A 137/2008. (V.16) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról;
- A 389/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének
finanszírozásáról;
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről;
- A 423/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról;
- A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata;
- A Debreceni Egyetem szabályzata az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatainak
intézményi lebonyolításáról;
- A Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzata.
3. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola által végzett
adatkezelések
A doktori képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja: a doktori felvételi eljárás lebonyolítása.
Kezelt adatok köre: Jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve,
anyja születési családi és utóneve, születési helye, ideje, állampolgársága, nemzetisége,
személyi azonosító igazolvány száma (nem magyar állampolgár esetén a Magyarország
területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat- külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot
igazoló okmány megnevezése, száma), adóazonosító száma, Neptun-kódja, oktatási
azonosító száma, taj száma, fényképe, bankszámlaszáma, lakóhelye,
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tartózkodási helye, értesítési címe, telefonszáma, email címe, középiskola/gimnázium adatai,
érettségi bizonyítvány adatai, egyetemi oklevél adatai, nyelvvizsga bizonyítvány adatai.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c)
pontja szerint, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat 2. sz.
melléklet.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára és tanácsa; az érintett
doktori program vezetője, titkára; a felvételi bizottság; a tudományterületi doktori tanács,
tudományterületi referens, tudományos igazgató.
A doktori képzésre történő beiratkozással és félévi regisztrációval kapcsolatosadatkezelés
Adatkezelés célja: a képzés megszervezése a doktori iskolával hallgatói jogviszonyt létesített,
az adott félévre beiratkozott hallgatók számára.
Kezelt adatok köre: Beiratkozó hallgató családi és utóneve, neme, születési családi és
utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, ideje, állampolgársága,
nemzetisége, személyi azonosító igazolvány száma (nem magyar állampolgár esetén a
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat- külön
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a
tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma), adóazonosító száma, Neptunkódja, oktatási azonosító száma, taj száma, fényképe, bankszámlaszáma, lakóhelye,
tartózkodási helye, értesítési címe, telefonszáma, email címe, középiskola/gimnázium adatai,
érettségi bizonyítvány adatai, egyetemi oklevél adatai.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c)
pontja szerint, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat 3. § és 6.
§ (4) bekezdés.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető, tudományterületi referens, tudományos igazgató.
Témahirdetéssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés
célja:
doktorjelölt
hallgató témájának kiválasztása,
meghirdetése.
Kezelt adatok köre: a doktori iskolai témavezető neve, meghirdetett témái és a doktori.hu
adatbázisban szereplő adatai
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerint
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Adatkezelés időtartama: félévente megújítva folyamatos
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető.
Tárgyfelvétellel történő adatkezelés
Adatkezelés célja: A hallgató a meghirdetett időpontban a Neptun rendszerben fel tudja
venni az adott félévre hallgatni kívánt tárgyakat, kurzusokat.
Kezelt adatok köre: Neptun-kód, Neptunban tárolt tanulmányi adatok
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető, a DE Történelmi Intézet és a Néprajz tanszék neptun felületet
kezelő oktatás-szervezője.
Vizsgaeredmények rögzítésével összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja: doktorjelölt értékelése
Kezelt adatok köre: Név, Neptun-kód
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam szerint.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető, a DE Történelmi Intézet és a Néprajz tanszék neptun felületet
kezelő oktatás-szervezője.
Kérelmek kezelésével összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja: Az illetékes tudományterületi doktori tanács számára tanulmányi
adatszolgáltatás a hallgatóról, a döntés előkészítése.
Kezelt adatok köre: Név, Neptun kód, születési adatok, lakcím, email, telefonszám, doktori
képzés félévenkénti eredményei, teljesített kreditek, külföldi tanulmányok igazolása
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
pontja alapján, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat.
c)
Adatkezelés időtartama: a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzatában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető, tudományterületi referens, tudományos igazgató.
A félévek és a tanulmányok lezárásával kapcsolatos adatkezelés
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Adatkezelés célja: Félévi átlagok kiszámítása, félévek lezárásának előkészítése;előírt kreditek
teljesítésének ellenőrzése, igazolása.
Kezelt adatok köre: hallgató neve, évfolyama, Neptun kódja, témavezető neve, féléves
tanulmányi eredmények, teljesített kreditek.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c)
pontja alapján, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam szerint.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára; az érintett doktori program
vezetője, titkára; témavezető, tudományterületi referens, tudományos igazgató, a DE
Történelmi Intézet és a Néprajz tanszék neptun felületet kezelő oktatás-szervezője.
Komplex vizsgára, valamint
adatkezelései

doktori

fokozatszerzésre

való

jelentkezés

Adatkezelés célja: komplex vizsga, doktori fokozatszerzési eljárás előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása.
Kezelt adatok köre: Jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve, anyja
születési családi és utóneve, születési helye, ideje, állampolgársága, nemzetisége, személyi
azonosító igazolvány száma (nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat- külön törvény szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány
megnevezése, száma), adóazonosító száma, Neptun- kódja, oktatási azonosító száma, taj
száma, fényképe, bankszámlaszáma, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe,
telefonszáma, email címe, egyetemi oklevél adatai, tudományos publikációs tevékenység
adatai, doktoriértekezés témája, témavezető neve.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerint, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat 4. sz. melléklet.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára és tanácsa; az érintett
doktori program vezetője, titkára; a komplex vizsga bizottsága; a doktori védés bizottsága; a
tudományterületi doktori tanács, tudományterületi referens, tudományos igazgató.
Komplex vizsgán, fokozatszerzési eljárás során felvett jegyzőkönyvek vezetésével
összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja: a vizsgázó szakmai felkészültsége eredményének rögzítése.
Kezelt adatok köre: vizsgázó neve, Neptun kódja, vizsgatárgyak, vizsgaeredmények, feltett
kérdések, a feltett kérdések értékelése, a vizsgázó által a doktori szabályzat szerint benyújtott
szakmai anyagok
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Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára és tanácsa; az érintett
doktori program vezetője, titkára; a komplex vizsga bizottsága; a tudományterületi doktori
tanács, tudományterületi referens, tudományos igazgató.
A doktori értekezéssel, doktori tézisekkel, valamint a bírálati eljárással ésnyilvános
vitával összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja: az értekezés, a doktori tézisek szakmai anyagainak, dokumentumainak
nyilvántartása, a nyilvános doktori védés előkészítése; lebonyolítása.
Kezelt adatok köre: doktorjelölt neve, témavezető neve, a nyilvános doktori védés szabályzat
szerinti anyagai; a bírálóbizottság tagjainak neve és oktatási azonosítója; a díjazásban
részesülők családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi és utóneve,
születési helye, ideje, állampolgársága, személyi azonosító igazolvány száma (nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra
jogosító okirat- külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma), adóazonosító
száma, taj száma, bankszámlaszáma, lakóhelye, telefonszáma, email címe.
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
alapján, Nftv. 18. § (1) bekezdés b) pont; DE Doktori Szabályzat.
Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott
időtartam.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára és tanácsa; az érintett
doktori program vezetője, titkára; a komplex vizsga bizottsága; a bírálóbizottság; a
tudományterületi doktori tanács, tudományterületi referens, tudományos igazgató, az
egyetemi doktori és habilitációs tanács.
A Doktori Iskola rendezvényeinek, konferenciáinak szervezésével összefüggőadatkezelés
Adatkezelés célja: Rendezvények lebonyolítása, szervezése, végrehajtása
Kezelt adatok köre: név, email cím
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Adatkezelés időtartama: Rendezvény, konferencia végéig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: a doktori iskola vezetője, titkára, a rendezvény szervezői és
lebonyolítói.
Fénykép (video-, hangfelvétel) készítése, nyilvánosságra hozatala
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Adatkezelés célja: Rendezvények, konferenciák dokumentálása, és erről való fényképes
híradás az egyetem honlapján, egyetemi felületen, internetes felületen, közösségi oldalon,
más sajtó részére a Debreceni Egyetem Sajtóiroda engedélyével.
Kezelt adatok köre: Az érintettről készült fénykép-videófelvétel, azaz az érintett képmása,
magatartása, érintettről levonható következtetés.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pont].
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásának a
bejelentéséig.
Nyilvánosságra hozatal: Egyetemi honlap, egyetemi újság, egyetemiévkönyv.

4. Adatfeldolgozó: Az Egyetem a Neptun rendszer üzemeltetésének és karbantartásának
támogatásához kapcsolódóan adatfeldolgozóként bevonja az SDA Informatikai Zrt-t.
(székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b.)
5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az
Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.
Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések
körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett
adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben
jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben
használják az adatok megismerésére jogosultak.
A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.
Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén
intézkedik.
Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit
titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert
személyes adatok tekintetében.
A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő
részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap
látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási
kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A hálózati azonosítókat az Adatkezelő
nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett
személye azonosítható lenne.
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6. Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet a Debreceni
Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola által kezelt személyes adatokról. Ebben az
esetben a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola a megjelölt elérhetőségére
(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának
jogáról.
Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a Debreceni Egyetem
Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola az érintett által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat,
amelyeket az érintettről kezelünk.
Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az érintett kérésének megfelelően módosítjuk,
pontosítjuk a személyes adatát.
Törléshez való jog
A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy töröljük a
nyilvánosságra hozott személyes adatokat.
Korlátozáshoz való jog
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg
a
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát;
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- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az
adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy
melyik okból kéri a korlátozást. A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola az
adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden
más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok
esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett
adatkezelés ellen. Ebben az esetben Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
megvizsgálja az érintett vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett
adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmet, töröljük a személyes
adatait.

7. A joggyakorlás közös szabályai
A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola az érintett kérelmét legfeljebb egy
hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem
megtagadása esetén a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól,
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola fenntartja magának azt a jogot,
hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje.
Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él,
amely esetben indokolt, hogy a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
meggyőződön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi
Doktori Iskola adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
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9. Egyéb rendelkezések
Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon
közleményt helyez el, és a módosított tájékoztatót honlapján közzéteszi annak érdekében,
hogy az Érintett megismerhesse azt.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat
felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

A DE Tudományos Igazgatóság Általános adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken keresztül
érhető el:
https://unideb.hu/hu/node/345

Debrecen, 2022. március 1.
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