ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEKKEL ÉS A BB GYAKORNOKI
PROGRAMJÁVAL KAPCSOLATOS MEGKERESÉSEKRŐL
Miről szól ez a tájékoztató?
A 27. Csabai Garabonciás Napok szervezője a Magyar Garabonciás Alapítvány (7635 Pécs, Zurna dűlő
12.) 2018. október 1-4. között több hazai felsőoktatási intézmény számára lehetővé teszi, hogy
bemutatkozzanak a végzős békéscsabai diákok előtt kedvet teremtve az adott intézményben történő
továbbtanuláshoz. A rendezvény keretében a Budapest Bank gyakornoki programja is ismertetésre
kerül.
Ha mint végzős diák részt veszel valamelyik előadáson és megadod adataid, hozzájárulhatsz ahhoz,
hogy a Gál Ferenc Főiskola, a Kodolányi János Egyetem és a Szent István Egyetem a továbbtanulási
lehetőségekről, a Budapest Bank pedig a gyakornoki programjáról részedre tájékoztatást küldjön.
Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szeretnénk áttekintést adni.
Milyen adatokat adhatok meg? Miért szükségesek ezek az adatok?
Adatkör: név, email cím, levelezési cím.
Ezen adatok alapján emailen vagy postai levél formájában kapcsolatba léphetnek veled a
felsőoktatási intézmények és a Budapest Bank.
Miről küldenek tájékoztatást?
A Gál Ferenc Főiskola, a Kodolányi János Egyetem és a Szent István Egyetem a náluk történő felsőfokú
továbbtanuláshoz szeretnének kedvet teremteni, ezért a 2019 évi felvételit és pótfelvételit
megelőzően emailen és/vagy levélben küldenek tájékoztatást az adott intézményről. A
felvételi/pótfelvételi időszak lezárultával az érdeklődő diákok adatai, így a Te adataid is törlésre
kerülnek.
A Budapest Bank gyakornoki programját szeretné ismertetni Veled, melynek keretében 2 évig
küldhet számodra tájékoztató füzeteket a gyakornoki programról.
Hogyan kérhetem a tájékoztató füzeteket?
A 27. Csabai Garabonciás Napok keretében 2018. október 1-4. között megrendezett előadásokon a
jegyen található üres jelölőnégyzetek bepipálásával jelezheted (járulhatsz hozzá), hogy szeretnél
tájékoztató emailt/levelet kapni.
Milyen elérhetőségeken olvashatok többet a felsőoktatási intézményekről és a BB gyakornoki
programjáról, valamint az intézmények adatkezelési gyakorlatáról?
Gál Ferenc Főiskola
Szeged
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Tel/Fax: (62) 425-738, Fax: (62) 313-151 | Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 692.

E-mail: gff-szeged@gff-szeged.hu
http://gff-szeged.hu/
adatkezelési szabályzat: http://gffszeged.hu/uploads/fm/dokumentumok/2018/GFF_adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzata.pdf
Kodolányi János Egyetem
H-5900 Orosháza, Gyopárosi u. 3/f.
Tel: +36 80 203 769
E-mail: felveteli@kodolanyi.hu
https://www.kodolanyi.hu/
adatkezelési szabályzat:
https://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/szenatus/a__kjf_adatvedelmi_es_adatbiztonsagi_sz
abalyzata_2018maj23.pdf
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Tel: 06-28-522-000
E-mail: info@szie.hu
https://szie.hu/
adatkezelési szabályzat: http://adatvedelem.szie.hu/
Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.
Tel: +36 (1) 450-6000
E-mail: info@budapestbank.hu
https://www.budapestbank.hu/karrier-v2/gyakornoki-program.php
Bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy a felsorolt intézmények tárolják-e és ha igen mire és
hogyan használják adataid. Kérésedre tájékoztatást kapsz a Rólad kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adataid (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét
biztosító garanciákról), milyen érintetti jogok illetnek meg, az adatait forrásáról, adatvédelmi incidens
kapcsán annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Hogyan kérhetem, hogy ne küldjenek több levelet, emailt a fenti témában?
Az intézmények központi postacímén és email címén, valamint az adatkezelési tájékoztatójukban
megjelölt egyéb elérhetőségeken kérhető, hogy a továbbiakban ne küldjenek tájékoztató anyagokat
és töröljék adataid az adatbázisukból.
Adataim biztonságban vannak?
Igen. Az intézmények megbízásából a Magyar Garabonciás Alapítvány (7635 Pécs, Zurna dűlő 12.)
gyűjti be az adatokat (mint adatfeldolgozó), azt azonban saját célra nem használja, az
intézményeknek bizalmas úton átadja. Az intézmények saját adatbiztonsági intézkedéseik
betartásával biztosítják, hogy adataid ne kerüljenek illetéktelenek kezekbe.

Mindenkor a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az
adatkezelés által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzák az intézmények. A
hozzájárulást tartalmazó papírok elzárt szekrényben kerülnek tárolása. Az e-mailben, egyéb
elektronikus módon tárolt személyes adataidhoz szűk körben, kizárólag a dedikáltan hozzáféréssel
rendelkező munkatársak férhetnek hozzá.
Milyen további igényérvényesítési lehetőségeim vannak?
Adathelyesbítési lehetőség: Ha megváltozik email címed vagy lakcímed, bejelentheted annak
módosulását az intézményeknél, hogy a megfelelő címre kapj tájékoztatást.
Az adatkezelés korlátozása: Kérheted, hogy az intézmények személyes adatait jelöljék meg, ha az
alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatod az adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát); b)
az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának
korlátozását; c) az intézménynek már nincs szüksége az adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de
Te kéred azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozás ideje
alatt az adatot csak tárolják az intézmények, de levelet nem kaphatsz.
Panasztételi lehetőség: A személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük,
elsőként az érintett intézménnyel lépj kapcsolatba. Panaszod legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálásra
kerül. Lehetőséged van a lakóhelyed, tartózkodási helyed vagy az intézmény székhelye szerinti
illetékes törvényszékhez is keresetet benyújtani vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

