ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
AZ BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓINAK SZEMÉLYES ADATAI NEPTUN
RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN

Jelen tájékoztató célja, hogy a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára (a továbbiakban: Főiskola) felvételiző és
felvett, az Főiskolán tanulmányokat folytató, vagy tanulmányokat folytatott személyek (a továbbiakban: érintett)
tájékoztatást kapjanak az Főiskola által a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezelt és feldolgozott
személyes adataik köréről, az adatkezelés és adatfeldolgozás feltételeiről, a folyamatban részt vevők személyéről,
valamint a feleknek a személyes adatok kezelésével összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
I. Jelen tájékoztatóban használt rövidítések
I.1. GDPR: az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete 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);
I.2. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
I.3. Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

II. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános rendelkezések
II.1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Székhelye: 1039 Budapest, Attila u. 8.
Központi honlap: www.bhf.hu
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi email címen kérhet tájékoztatást:
tanulmanyio@bhf.hu

II.2. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége
SDA Informatika Zrt.

Székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.

II.3. A kezelt adatok köre

II.3.1. Neptun rendszerben kezelt hallgatói adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: az Nftv. 18. § (1) bekezdés szerint: a jogviszonnyal,
a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és
teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az Nftv-ben
meghatározott nyilvántartások kezelése

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont, az Nftv. 18. § (1) bekezdés]

Kezelt adatok köre

Az Nftv. 3. melléklet I/B alcímben meghatározott adatok köre:
a) felvétellel összefüggő adatok:
aa) a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve,
anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje,
állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és
telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén
való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,
ab) az érettségi vizsga adatai,
ac) a középiskola adatai,
ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,
ae) a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító,
af) a 48/D. § (2) bekezdése1[1] szerinti nyilatkozat azonosító száma;
b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok:
ba) a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és
ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és
telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány
- megnevezése, száma,
bb) a hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és
megszűnésének időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzés
megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, a képzés

1[1] 48. § (2) * Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor, az ilyen képzésre átsorolt hallgató az átsorolást követő
első bejelentkezéskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

befejezésének várható időpontja, a hallgató tanulmányainak értékelése,
vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő, a
hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,
bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított
tanulmányok,
be) a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság
elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra
vonatkozó adatok),
bf) a hallgatói munkavégzés adatai,
bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód
elbírálásához szükséges adatok,
bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,
bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma,
bk) a hallgató azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele,
bl) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára
(doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az oklevélre,
oklevélmellékletre vonatkozó adatok,
bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatok;
c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;
d) a hallgató adóazonosító jele;
e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;
f) a hallgató által fizetett díjak és térítések - a kötelezettséghez
kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség - adatai;
g) hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban,
gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások adatai;
h) a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató
jogviszonyára tekintettel folyósított - a 85. § (1) és (2) bekezdésében2[2]
foglaltak szerint a Kormány által rendelettel alapított - ösztöndíj adatai;
2[2] 85. § (1) A Kormány a képzés és kutatás minőségének emelése céljából a hallgatók, az oktatók és a kutatók támogatására ösztöndíjat alapíthat. A
Kormány által alapított ösztöndíj - külön törvény szerint - mentes a közterhektől.

i) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó
adatok.
Adatkezelés időtartama

A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított
nyolcvan évig.

Adatkezelés módja

Elektronikus és papír alapú

II.3.2. Neptun rendszerben rögzített ösztöndíj adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíjra való jogosultság
ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont, az Nftv. 4. melléklet 2. bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

Az Nftv. 4. mellékletben meghatározott adatok köre:
az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő személy
a) természetes személyazonosító adatai
b) adóazonosító jele
c) lakóhelye
d) elérhetősége
e) a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok
f) érettségi éve
g) a pályázó szociális rászorultságát igazoló - a pályázóra, a pályázó
közeli hozzátartozóira, illetve a pályázóval egy háztartásban élőkre
vonatkozó - személyes és különleges adatok
h) a pályázó felsőoktatási intézménybe történő felvételének eredménye
i) a pályázó hallgatói jogviszonyának állapotára vonatkozó adatok

Adatkezelés időtartama

Az ösztöndíj időtartamának lejártától számított 5 év.

Adatkezelés módja

Elektronikus és papír alapú

(2) Az ösztöndíj odaítélésének, feltételeinek rendjét a Kormány határozza meg.

II.4. Adattovábbítás harmadik személyeknek
Az Főiskola az érintettre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott
esetben, jogi kötelezettség teljesítése érdekében vagy az érintett hozzájárulásával közölhet.
Szervezeten belüli adattovábbítás: Az Főiskola szervezeti rendszerén belül az érintett személyes adatai – a
feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amelyek
az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat látnak el az adatkezelés alapelveivel összhangban.
Szervezeten kívüli adattovábbítás: személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályi kötelezettség, így
különösen
(i) a II.3.1.pontban foglalt adatkezelés esetén az Nftv. 3. melléklet I/B alcím 4. pontja alapján továbbíthatók:
a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;
b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a
konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;
d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;
e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan
ea) az 1. b) pont ba), bb) alpontjai szerinti adatok - nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma
kivételével, továbbá a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével ,
eb) az 1. f) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, a hallgatói
hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése vizsgálata, valamint a törlesztési kötelezettség fennállásának,
illetve szünetelésének megállapítása céljából,
ec) az 1. b) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adatok - a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével -, az
ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából,
ed) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok - a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe
vett támogatási idő kivételével -,
ee) az 1. b) pont bl) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó adatok a
hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti
ügyfélkezeléshez;
f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói
jogviszonyra vonatkozóan.

(ii) a II.3.2. pontban foglalt adatkezelés esetén az Nftv. 4. melléklet 5. pontja alapján
a) a 2. pontban3[3] meghatározott adatkezelők kölcsönösen továbbíthatják egymás felé a pályázó 1. pontban
meghatározott valamennyi adatát,
b) * a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a pályázatkezelő szervezetnek valamint a
támogatást nyújtó helyi önkormányzatnak a pályázó felsőoktatási intézménybe történő felvételének eredményét,
támogatási idejének adatát
c) a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezetnek, valamint a támogatást nyújtó helyi önkormányzatnak
a hallgatói jogviszony állapotára vonatkozó adatot,
d) a pályázatkezelő szervezet a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szervnek a b) pontban
meghatározott adatok lekérdezéséhez szükséges adatokat.

(iii) vagy az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Statisztikai célú adattovábbítás: az érintettek személyes adatai statisztikai célokra felhasználhatóak és
statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

III. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
III.1. Tájékoztatáshoz való jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kérhet a kezelt
személyes adatokról. Ebben az esetben az Főiskola az érintett megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési
cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezel az érintettről;
- milyen adatkezelés célokból;
- az adatkezelés időtartama;
- az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Tájékoztatás iránti megkeresést az Főiskola címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben (cím: 1039
Budapest, Attila u. 8.) vagy a tanulmanyio@bhf.hu e-mail címre kell eljuttatni.

III.2. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a kezelt
személyes adatokról. Ebben az esetben az érintett által megjelölt elérhetőségre (e-mail cím, levelezési cím)
továbbításra kerülnek azon személyes adatok, amelyeket az érintettről az Főiskola kezel.
III.3. Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikkének megfelelően az érintett kérelmére megfelelően a személyes
adat módosításra, illetve pontosításra kerül.
III.4. Törléshez való jog: A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok esetében a GDPR 17. cikk (1)
bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adatok törlésre kerüljenek,
amennyiben azok nyilvánosságát jogszabály nem írja elő.
III.5. Korlátozáshoz való jog: Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben az az adatkezelést
előíró jogszabályokban előírtakba nem ütközik, az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a személyes
adatok pontossága ellenőrzésre kerül,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
- az Főiskolának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelemben azt is meg kell jelölni, hogy az érintett melyik okból kéri a
korlátozást. Az Főiskola 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, figyelembe véve a kapcsolódó
jogszabályok, valamint az Főiskola belső szabályozásában előírtakat.
III.6. A joggyakorlás közös szabályai: Az Főiskola az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti,
amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén az Főiskola a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az
Főiskola 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
az Főiskola meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. A joggyakorlás során figyelembe
kell venni az Infotv. előírásait is.
IV. Jogérvényesítési lehetőségek
IV.1. Az érintett az általa jogsértőnek tartott adatkezeléssel kapcsolatban az Főiskola felé panasszal fordulhat az
alábbi elérhetőségen:
Cím: 1038 Budapest, Attila u. 8.
e-mail cím: tanulmanyio@bhf.hu

IV.2. Amennyiben az érintett megítélése szerint az Főiskola adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://www.naih.hu, telefonszám: + 36 1 391 14 00, e-mailcím:
ugyfelszolgalat@naih.hu), postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) eljárását is kezdeményezheti.
IV.3. Emellett az érintettnek joga van az Főiskola adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert –
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

V. Az Főiskola Adatvédelmi Szabályzata
V.1. Elérési útvonal:
neptun.bhf.hu

Budapest, 2019. augusztus 29.

4[3] a) a miniszter vagy a miniszter által a pályázat lebonyolítására kijelölt szervezet,
b) az ösztöndíjrendszerhez csatlakozott helyi önkormányzat,
c) az ösztöndíjat folyósító felsőoktatási intézmény.

