ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A Z ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE
A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának (a továbbiakban: Kar), és annak
feladatellátásához kapcsolódó szervezeti egységeknek, valamint a Kar pedagógusképzési
feladatellátásához fenntartott gyakorló köznevelési intézményeként, és a Kar gyakorló képzőhelyeként
működő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvodájának, valamint a Kar hallgatóinak lakhatását
biztosító Kollégium és Tudósház Kollégiuma Lővei Klára Kollégiumának a Károli Gáspár Református
Egyetem szervezetébe történő beolvadása okán az érintett munkavállalók adatainak Károli Gáspár
Református Egyetem részére történő átadása-átvétele.

A Z ADATKEZELÉS CÉLJA , RÖVID LEÍRÁSA
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kara a Neumann János Egyetem szervezetéből kiválik és a Károli Gáspár Református
Egyetem szervezetébe olvad be 2020. július 31. napján. A kiváló Pedagógusképző Kar
pedagógusképzési feladatellátáshoz fenntartott gyakorló köznevelési intézmény, a Kar gyakorló
képzőhelyeként működő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát szintén
2020. július 31. napjával, jogutódlással, a Károli Gáspár Református Egyetem veszi át.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a munkáltató személyében bekövetkezett változást és a
hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve szükséges az érintett munkavállalók
munkavégzésre irányuló jogviszonyának a rendezése. A Károli Gáspár Református Egyetem részéről
ezen jogviszonyok rendezésének kötelezettsége a T/10861 szám alatt az Országgyűlés előtt folyamatban
lévő a 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények
fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat – és annak T/10861/2.
számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata, valamint a T/10861/5. összegző módosító
javaslat – alapján is fennáll.

A DATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Hatásvizsgálatra nem került sor, tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogszabályi kötelezettség
végrehajtására tekintettel történik.

A Z ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Jogszabályi rendelkezés végrehajtása:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény 21. § (1) bekezdése, a Neumann János Egyetemért
Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő

vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése, és a Petőfi Sándor Református
Gyakorló Általános Iskola és Óvoda módosított Alapító Okirata:
Ennek alapján:
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A.
§, 25/B. §.
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) VI. fejezetében
(a munkáltató személyében bekövetkező változás) foglaltak.
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) VII.
fejezetében (a felsőoktatásban alkalmazottak köre és a foglalkoztatás általános szabályai),
továbbá a 3. melléklet I/A. (alkalmazottak adatai) foglaltak.

Az Országgyűlés előtt T/ 10861 szám (Irományok) alatti jelenleg beterjesztett törvényjavaslat alapján.

A DATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE , ELÉRHETŐSÉGEI , KÉPVISELŐJE ÉS AZ ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő megnevezése:
Székhely és levelezési cím:
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Adatvédelmi tisztviselő neve:
E-mail cím:

Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455 9060
rektori.hivatal@kre.hu
Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
adatvedelem@kre.hu

A Z ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG ( EK ) MEGNEVEZÉSE , ELÉRHETŐSÉGEI , A
SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE

Adatkezelést végző szervezeti egység: KRE Gazdasági Igazgatóság Munkaügyi Osztály
Telefonszám: + 36 1 455 90 60
E-mail cím: munkaugy@kre.hu
Szervezeti egység vezetője: Farkas Mónika

I GÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ ( K ) ADATAI
SDA Informatika Zrt.
https://sdainformatika.hu/dokumentumok/sda-informatika-altalanos-adatkezelesiiranyelvek.pdf?time=20200616041308
PC Szoftver Kft.

A Z ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK , TÖRLÉSÉNEK IDEJE , VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Az adatkezelés időtartama a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év (Nftv. 3. melléklet I/A. 3.
pont).

A Z ÉRINTETTEK KÖRE
A beolvadó Karnál, és annak feladatellátásához kapcsolódó szervezeti egységeinél, valamint a Petőfi
Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvodánál, valamint a Kollégium és Tudósház Kollégiuma Lővei
Klára Kollégiumánál foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek.

A Z ÉRINTETTEK ( BECSÜLT ) SZÁMA
Az érintettek becsült száma 190 fő.

A NYILVÁNTARTOTT ADATTÍPUSOK KÖRE
- a munkabér megállapításához szükséges adatokat (alapbér, bérpótlékok, egyéb bérelemek); továbbá az
illetmények, illetménypótlékok adatai;
- a munkakörök, munkaköri címek megállapításához szükséges adatok;
- az érintett munkavállalók esetében az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok (csökkentett
munkaképesség)
- az egyes munkaszerződésekben vállalt kötelezettségek és jogosítványok, amelyek az általános,
kötelező elemektől eltérnek (pl. tanulmányi szerződések);
- az Nftv. 3. melléklet I/A. pontjában felsorolt adatok:
a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és
utóneve, állampolgárság, oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele;
b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:
ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely
munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás
és annak jogosultja,
cg) szabadság, kiadott szabadság,
ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei,
a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő
részvételre vonatkozó adatok,
cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat,
cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő
foglalkoztatás - a gazdasági tanács elnöke és tagja - esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel
igazolására vonatkozó adatok;
d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;
e) habilitációs eljárás eredménye;
f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

A Z ADATOK FORRÁSA ( AZ ÉRINTETT , VAGY MÁS ADATKEZELÉS )
Az adatok a Neumann János Egyetem adatbázisából kerülnek átadásra.

A Z ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Vegyes (manuális és elektronikus) adatkezelés

A DATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések a Károli Gáspár Református Egyetem Adatkezelési Szabályzatában
meghatározottak szerint kerültek megállapításra.
A Z ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett bármilyen kommunikációs csatornán [papír alapon, személyesen vagy elektronikus úton
(adatvedelem@kre.hu)] tudja a jogait gyakorolni. Fordulhat az adatkezelést végző szervezeti egység
vezetőjéhez, vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek
bármelyikén.
K ÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Az adatfeldolgozókon kívül külső adattovábbításra nem kerül sor.

H ARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

2020. június 29.
Dr. Czine Ágnes, s. k.
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

