ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS
KÉRDŐÍV TÁVOKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS
KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSÉHEZ
A Z ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelés az egyetemi polgárok technikai eszközeit és ismereteit, kompetenciáit méri fel a
távoktatási feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

A Z ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
Kérdőív 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) pontjában szereplő rendelkezés végrehajtásának érdekében. Az egyetemen a
veszélyhelyzet elrendelését követően távoktatási formában folytatódik az oktatás. Ehhez szükséges
annak felmérése, hogy az oktatók milyen eszközökkel, internet-kapcsolattal és távoktatással kapcsolatos
technikai, módszertani ismeretekkel rendelkeznek.

A Z ADATKEZELÉS CÉLJA ( I )
Az adatkezelés célja, hogy az egyetemen a távoktatás megszervezése minél hatékonyabban kerüljön
megvalósításra annak érdekében, hogy a hallgatók a lehető leghatékonyabb módon férjenek hozzá az
egyetem által kínált tudáshoz. A kérdőív adatai alapján, ha szükséges, az egyetem igyekszik az
oktatóknak technikai eszközöket és minden egyetemi polgárnak felkészítő, tájékoztató anyagokat
biztosítani, amennyiben ez szükséges.

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

A Z ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintett hozzájárulása.

A Z 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) pontjában a Kormány megtiltotta a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatását.
Ennek következtében minden magyarországi felsőoktatási intézmény távoktatásra tért át. Ennek
feltételei korábban már részben adottak voltak, de alappal feltehető, hogy nem mindenki rendelkezik
megfelelő kompetenciákkal illetőleg technikai eszközökkel.

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

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

Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455 9060
rektori.hivatal@kre.hu
Prof. Dr. Zsengellér József Gyula (rektor)
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
adatvedelem@kre.hu

I GÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ ( K ) ADATAI
SDA Informatika Zrt.
https://www.unipoll.hu/home/privacy

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

Az adatokat a szükséges technikai feltételek biztosítása és az oktatási, módszertani segédanyagok
hozzáférhetővé tételét követően töröljük.

A Z ÉRINTETTEK KÖRE
Az érintettek a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói (a szerződéses formától függetlenül) és
hallgatói

A Z ÉRINTETTEK ( BECSÜLT ) SZÁMA
Az összes, kérdőívvel megkeresett oktató 654 fő. A megkeresett hallgatók száma nagyságrendileg 8000
fő. A kitöltött kérdőívek alapján az érintettek száma pontosítható.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
Név; oktatási azonosító; e-mail; cím; online oktatásra alkalmas technikai eszközök; internet elérési
lehetőség; távoktatási alkalmazásokkal kapcsolatos távoktatási ismeretek; esetlegesen igényelt technikai
támogatás vagy ismeretbővítés.

A Z ADATOK FORRÁSA ( AZ ÉRINTETT , VAGY MÁS ADATKEZELÉS )
Az adatok az érintettől származnak.

A Z ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Elektronikus (számítógépes) adatkezelés.

A DATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések az adatfeldolgozó rendszerében biztosítottak.

A Z 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.

K ÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Külső adattovábbításra nem kerül sor.

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

