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AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE 

Oktatói és hallgatói adatok kezelése Microsoft szoftverek intézményi szintű igénybevétele érdekében. 

AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA 

Microsoft Enterprise Szerződés alapján a szerződésben meghatározott Microsoft termékek és online 

szolgáltatások licencelésének igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító adatok kezelése és 

továbbítása a 1Microsoft  felé elsősorban a Microsoft Azure szolgáltatás igénybevétele érdekében. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I) 

Az adatkezelés célja, hogy az egyetemmel a licencszerződés feltételeinek megfelelő jogviszonyban lévő 

személyek (hallgatók és munkavállalók) a szerződés által biztosított szolgáltatások teljes köréhez 

férjenek hozzá a távoktatási módszerek minél hatékonyabbá tétele érdekében. 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ 

Az adatkezelés alapvető jogot nem érint, nem merült fel a hatásvizsgálat elvégzésének szükségessége. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogalapja elsősorban jogi kötelezettség teljesítése. Amennyiben azonban az érintett nem 

járul hozzá adatai kezeléséhez, erre irányuló nyilatkozat esetén az adatkezelést megszüntetjük, azonban 

az egyetem nem tudja garantálni, hogy a jelen adatkezelés hiányában ugyanolyan minőségű 

szolgáltatásokat képes biztosítani az érintett számára, mint az adatkezeléssel.  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet 4. § b) pontja szerint a rendelet hatálybalépésétől a felsőoktatási intézmények hallgatók általi 

látogatása tilos. Mindez nem jelentette az oktatás beszüntetését, hanem az távoktatási módszerekkel 

folyik tovább. Annak érdekében, hogy az oktatás megfelelő minőségben, ellenőrizhető és adminisztrált 

keretek között, modern technológiák igénybevételével valósulhasson meg, figyelembe véve, hogy az 

egyes hallgatók hozzájárulásának beszerzése aránytalan késedelmet okozna, az egyetem a 

rendelkezésére álló, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt adatkezelési célból (az intézmény rendeltetésszerű működéséhez nélkülözhetetlenül 

szükséges adatok) kezelt adatokat a jelen adatkezelés céljára is felhasználja. 

                                                      
1 A „Microsoft” alatt a mennyiségi licencszerződést megkötő, illetve abban közreműködő Microsoft társvállalatot 

és annak további társvállalatait kell érteni. A Magyarországon érintett vállalatok pontos köre megtalálható a 

„Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új 

szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” c. keretmegállapodásban. 

https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy
https://azure.microsoft.com/hu-hu/education/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000041.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000041.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv


ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE 

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem www.kre.hu  

Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9. 

Telefonszám:   +36 (1) 455 9060 

E-mail cím:   rektori.hivatal@kre.hu 

Képviselő:   Prof. Dr. Zsengellér József Gyula (rektor) 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs 

E-mail cím:   adatvedelem@kre.hu 

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE, 

ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE 

Adatkezelést végző szervezeti egység neve: Oktatási csoport 

Szervezeti egység vezetője: Szabó Katalin Zsuzsanna oktatási igazgató 

Elérhetőség: oktatasi.csoport@kre.hu 

Adatkezelést végző szervezeti egység neve: Informatikai csoport 

Szervezeti egység vezetője: Simon Tibor informatikai csoportvezető 

Elérhetőség: it@kre.hu 

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI 

SDA Informatika Zrt. (az adatok a Neptun rendszerben szerepelnek). 

Microsoft, mint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéses partner: 

https://azure.microsoft.com/hu-hu/education/ 

https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM 

MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Az adatokat a hallgatói jogviszony vagy a munkaviszony megszűnését követően töröljük. 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE 

Az érintettek a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói és oktatói, kutatói munkakörben 

alkalmazott munkavállalói, ide értve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatókat és kutatókat is. 

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA 

Hozzávetőlegesen 9000 fő. Az adatok a hallgatói és oktatói aktuális létszám szerint változhatnak. 

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE 

Név; Neptun azonosító, oktatási azonosító. 

http://www.kre.hu/
mailto:adatvedelem@kre.hu
mailto:oktatasi.csoport@kre.hu
mailto:it@kre.hu
https://azure.microsoft.com/hu-hu/education/
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy


AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS) 

Az adatok az egyetem Neptun rendszeréből származnak. 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE 

Elektronikus (számítógépes) adatkezelés. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

Az adatbiztonsági intézkedések az adatfeldolgozók rendszerében biztosítottak. 

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. 

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

Az adatokat a Microsoft mint adatfeldolgozó felé továbbítjuk. 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Harmadik országba a Microsoft felhőszolgáltatása keretében történhet adattovábbítás. A Microsoft 

rendszerén belüli adatkezelésért és a szükséges adatbiztonsági feltételek megteremtéséért, továbbá az 

Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megtartásáért a felhőszolgáltatás nyújtása során a 

Microsoft felel. 

mailto:adatvedelem@kre.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

