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AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA 
A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít 

arra, hogy munkavállalói egészségét megóvja, így különösen, hogy védelmet nyújtson a 

koronavírus-világjárvány ellen. A hatékony védekezés további lépéseinek tervezéséhez (ide 

értve a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X.28.) Korm. rendelet 

szerinti intézkedések alkalmazását is) az Adatkezelőnek szüksége van a munkavállalói 

védettségére vonatkozó személyes adatok ismeretére. 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA(I) 
Az Adatkezelő a személyes és különleges adatokat kizárólag a SARS-CoV-2 koronavírus elleni 

védekezés érdekében meghozott döntések előkészítése céljából kezeli. 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JOGALAPJA 
Az e tájékoztatóban megjelölt adatkezelési tevékenység vonatkozásában az adatkezelés 

jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: 

általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség 

teljesítése). Az irányadó jogszabály: a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 

598/2021. (X.28.) Korm. rendelet 3. §-a. 

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok (egészségügyi adatok) kezelése a 

fentieken túl az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdésének i) pontján alapul (az 

adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon 

át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a 

gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a 

biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét 



intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a 

szakmai titoktartásra vonatkozóan). 

 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ 

Az adatkezelési tevékenységek jogalapjaira tekintettel nem szükséges. 

 

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. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 

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 

Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatal - Oktatási Igazgatóság 

Szervezeti egység vezetője: Szabó Katalin Zsuzsanna oktatási igazgató 

Elérhetőség: rektori.hivatal@kre.hu  

  

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI 
Az adatkezelési tevékenység során adatfeldolgozóként a Neptun rendszert és annak Unipoll 

modulját üzemeltető SDA Informatika Zrt. jár el. Elérhetőség: info@sdainformatika.hu 

 

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 
Az Adatkezelő részéről a munkaviszonyban foglalkoztattak által megadott személyes és 

különleges adatok megismerésére a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők: rektor, kancellár, 

valamint a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott döntés 

előkészítésében résztvevők: a Kancellári Hivatal HR Osztály munkatársai és a Rektori Hivatal 



Oktatási Igazgatóság Neptun egységes tanulmányi rendszer Unipoll alkalmazás rendszergazdái 

jogosultak. 

 

 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM 

MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Adatakezelő a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges 

ideig, de legfeljebb a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott döntés 

meghozataláig vagy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig 

kezelheti. 

 

 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE 
Mindazon munkaviszonyban foglalkoztatottak, akik munkáltatójának az Adatkezelő minősül. 

 

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) LÉTSZÁMA 
861 fő.  

 

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE 
a) Az érintett neve és szervezeti egysége, 

b) az oltás megtörténtének ténye, a felvett oltások száma, egy dózisú oltóanyag felvétele esetén 

e tény, 

c) azon érintettek esetében, akik vonatkozásában az oltás ellenjavalt, a szakvéelmény 

rendelkezésre állásának vagy hiányának ténye, továbbá az a tény, hogy az érintett vállalja-e a 

szakvélemény beszerzését. 

 

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT VAGY MÁS ADATKEZELÉS) 

A felmérés során az adatok forrása az érintett. 

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE 
Az adatokat elektronikusan kezeljük.  



 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 
Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat I. 

Szervezeti és Működési Rend I.13. Informatikai Szabályzatában 

(http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) és a KRE Szervezeti és 

Működési Szabályzat I. Szervezeti és Működési Rend I.5. Adatkezelési és Adatvédelmi 

Szabályzatában (a továbbiakban: KRE Adatvédelmi Szabályzat) 

(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 nem kerül sor. 

 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.  
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