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Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Ráday Felsőoktatási Diákotthonba beköltöző azonosítása, a vele való
kapcsolattartás biztosítása miatt.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) a) pontja, valamint az egészségre vonatkozó
különleges adatok tekintetében a GDPR 9. Cikk (2) a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása).

A személyes adatok megadásának elmaradása
Az Érintett nem köteles a személyes adatait megadni az Adatkezelőnek, azonban az adatok
megadásának elmaradása esetén az Adatkezelő az Érintett számára nem tud férőhelyet
biztosítani.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és
szabályozás biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet
nyújtanak az elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen. A
személyes adatokhoz hozzáféréssel kizárólag az adatfeldolgozó munkatárs rendelkezik. A
személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
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A személyes adatok törlésének időpontja
a) a beköltözés elmaradása esetén a személyes adatok a beköltözés tervezett időpontjának
elmaradását követő 30 napon belül;
b) kiköltözés esetén a kiköltözés napjától számított 90 napon belül;
c) a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonást követően haladéktalanul;
d) jogellenes adatkezelés esetén haladéktalanul.
A személyes adatokkal összefüggő jogok
1. Az Érintett az Adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában
tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról hogy
kik és milyen célból kapták meg az adatokat.
2. Az Érintett joga, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy
személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető
információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére
vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
3. Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan
személyes adatot. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
4. Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett
személyes adatait, amennyiben:
a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
b) az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
5. Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználhatóságának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
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d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
6. Az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá az Érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy
másik adatkezelőnek, anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást
nyújt.

Jogorvoslat
A személyes adatok jogsértő kezelése ellen az Érintett panaszt kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az adatkezelésre vonatkozó GDPR rendelkezések megsértése esetén az Adatkezelővel
szemben bírósághoz lehet fordulni, a rendelkezésre álló jogorvoslatok sérelme nélkül.

Budapest, 2018. augusztus 24.

Veres Sándor

dr. Lányi Gábor

DRESZKK főigazgató

RFD igazgató
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