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AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
Egyetemünk Alumni rendszert üzemeltet, amelyhez a www.kre.hu/alumni oldalon keresztül
történő regisztráció útján az egyetemünkön képesítést szerzett volt hallgatóink és
munkatársaink, valamint jelenlegi hallgatóink és munkatársaink is csatlakozhatnak.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA
Kapcsolattartási felület biztosítása jelenlegi és volt hallgatóink és munkatársaink részére.

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Nem szükséges, az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem
Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefonszám: +36 (1) 455 9060
E-mail cím: rektori.hivatal@kre.hu
Képviselő: Prof. Dr. Trócsányi László Henrik rektor
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Molnár Péter
E-mail cím: adatvedelem@kre.hu

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE,
ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE
Adatkezelést végző szervezeti egység neve: a KRE BTK Karrierirodája

Székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Telefonszám: +36 (30) 719 61 29
E-mail cím: dekan.btk@kre.hu; karrieriroda.btk@kre.hu
Szervezeti egység vezetője: Dr. habil. Horváth Géza dékán

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI
Az adatkezelési tevékenység során adatfeldolgozóként
(https://coresystems.hu/), mint tárhely-szolgáltató jár el.
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AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A személyes adatokat az érintett adatok kezelésére irányuló hozzájárulásának visszavonásáig,
de legkésőbb a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan
évig őrizzük.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
Egyetemünk Alumni-rendszerébe regisztráló természetes személyek.

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA
A regisztrálók száma határozza meg (évente átlagosan 200-300 fő).

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
Az adatkezelési tevékenység során az érintett alábbi személyes adataiat kezeljük:
- az érintett vezeték- és keresztneve,
- az érintett NEPTUN-kódja,
- az érintett e-mail címe és telefonszáma,
- az érintett levelezési címe (település, közterület neve, jellege, házszám),
- az érintett kapcsolata az egyetemmel (hallgatói, volt hallgatói, dolgozói, oktatói, kutatói
vendégoktatói vagy támogató tagi minősége),
- az érintett jelenlegi vagy korábbi kara és szaka, képzésének típusa,

- az érintett (várható) végzésének éve,
- az érintett jelenlegi munkahelyének neve,
- az érintett munkahelyén betöltött pozíciója,
- az érintett munkahelyi e-mailcíme,
- az érintett tagsága szakmai szervezetben,
- az érintett tudományos fokozata, továbbá
- az érintett kedvezménykártya igénylésére vonatkozó adatok.

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS)
Az adatok forrása az érintett. Az érintett személyes adatait a regisztrációval egyidejűleg adja
meg, a hozzájáruló nyilatkozattal együtt. A hozzájáruló nyilatkozat szövege: A KRE-Alumni
rendszerének felhasználói adatkezelési tájékoztatóját megismertem, annak alapján a GDPR 6.
cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásom adom személyes adataimnak a
tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Az adatokat elektronikusan kezeljük.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE informatikai szabályzatában
(http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) és adatkezelési szabályzatában
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html) foglaltak az irányadóak.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen,
elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az
adatvedelem@kre.hu e-mail címen keresztül. Az érintetti jogokról bővebben a KRE
adatvédelmi
szabályzatának
IV.
fejezetében
tájékozódhat
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html).

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Külső adattovábbításra - ide nem értve az adatfeldolgozókat - nem kerül sor.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK

Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.

