
Debreceni Egyetem Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda 

Adatkezelési tájékoztató 

A Debreceni Egyetem Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda, mint Adatkezelő kiemelt 

figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható 

adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó 

megfelelő tájékoztatás nyújtása. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő feladatainak ellátása során 

történő adatkezelésről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés 

jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok 

közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken 

választ kaphat a személyes adatok kezelésével érintett az Adatkezelő adatvédelmi 

folyamataival kapcsolatos kérdéseire. 

A Debreceni Egyetem Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda, mint Adatkezelő a 

vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így 

különösen a GDPR-ral összhangban az alábbiakban tájékoztatja partnereit. 

 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei 

Adatkezelő: Debreceni Egyetem Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda (továbbiakban: 

Sajtóiroda) 

Adatkezelés helye/adatkezelő címe: Debreceni Egyetem, 4032 Egyetem tér 1. 

Adatkezelő képviselője: Lipcsei Ildikó 

E-mail cím: sajtoiroda@unideb.hu  

Telefonszám: + 36 52 512-900/23551 

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

 
A Sajtóiroda adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak: 

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

(a továbbiakban: GDPR). 

- a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

 

 

Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

 
1. A Forgatási engedély/Regisztrációs adatlap online dokumentumon kért engedély 

ügyintézése, az adatlapon megadott személyes adatok tárolása adatbázisban 



Adatkezelés célja: Nyilatkozattétel előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, 

továbbá kapcsolattartás a regisztráló személlyel az adott regisztráció, illetve hasonló 

témájú, vagy a megadott sajtóorgánumot érintő sajtóesemények, hírek kapcsán. 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám 

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legalább 5 évig (az 

esetlegesen felmerülő polgári jogi igények érvényesíthetőségéhez, polgári jogi jogviták 

rendezéséhez fűződő érdek miatt) 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai, a  nyilatkozattételre 

jogosult szervezeti egység vezetője, a nyilatkozattevő. 

 

2. Sajtólista összeállítása 

Adatkezelés célja: A sajtólistában szereplő szerkesztőségi természetes személyek 

megfelelő tájékoztatásának biztosítása az egyetemi rendezvényekről, eseményekről, 

hírekről.  

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím 

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: - 

 

3. Tömegrendezvényen készült fényképek/videófelvételek készítése, szerkesztése 

megjelenéshez, közzététel a www.unideb.hu/ www.hirek.unideb.hu honlapon 

Adatkezelés célja: Egyetemi rendezvények, az egyetem működéséhez, az egyetemi 

élethez kapcsolódó események dokumentálása, az ezekkel kapcsolatos pontos, hiteles, 

tájékoztatás céljából készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt publikálása a 

www.unideb.hu /www.hirek.unideb.hu honlapon, továbbítása a Debreceni Egyetem 

szervezeti egységei részére PR anyagok készítéséhez. 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Kezelt személyes adatok köre: Fénykép- és videófelvétel. 

Adatkezelés időtartama: Folyamatos. Az adatok a 6. és 7. pont szerint archiválásra 

kerülnek. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai  

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára.  

 

4. Egyedi fényképek/videófelvételek készítése, szerkesztése megjelenéshez, közzététel 

a www.unideb.hu / hirek.unideb.hu honlapon 

Adatkezelés célja: Egyetemi rendezvények, az egyetemi működéshez, az egyetemi 

élethez kapcsolódó események megörökítése, az ezekkel kapcsolatos pontos, hiteles, 

tájékoztatás céljából készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt közzététel a 

www.unideb.hu /hirek.unideb.hu honlapon, továbbá vezető/dolgozói portréfotók 

készítése honlapon (vezetői bemutatkozás mellett) közzététel céljából.  

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Kezelt személyes adatok köre: Fénykép- és videófelvétel. 

http://www.hirek.unideb.hu/
http://www.hirek.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/


Adatkezelés időtartama: Folyamatos. Az adatok a 6. és 7. pont szerint archiválásra 

kerülnek. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára  

 

5. Egyedi fényképek/videófelvételek felhasználása PR anyagok készítéséhez 

Adatkezelés célja: A Debreceni Egyetem PR tevékenységének gyakorlása, az egyetem 

jó hírnevének gondozása, az intézmény népszerűsítése, a közvélemény informálása.  

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Kezelt személyes adatok köre: fényképek/videófelvételek 

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem szervezeti egységei részére PR anyagok 

készítéséhez. 

 

6. Online archívum (Médiatár, Videótár, fotóalbum) készítése a www.unideb.hu / 

www.hirek.unideb.hu honlapon 

Adatkezelés célja: Egyetemi rendezvények, az egyetemi működéshez, az egyetemi 

élethez kapcsolódó események visszakereshető online dokumentálása a tájékoztatás 

céljából készült írásos és képes sajtómegjelenések kiegészítéseként a www.unideb.hu, 

hirek.unideb.hu oldalakon és youtube.com egyetemi csatorna felületeken. 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Kezelt személyes adatok köre: név, titulus, beosztás, fénykép- és videófelvétel. 

Adatkezelés időtartama: Folyamatos.  

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

7. A Sajtóiroda háttér archívumában adatok tárolása 

Adatkezelés célja: Tartalomszolgáltatás biztosítása az online archívumban és a 

honlapon megjelenített adatok tekintetében. A sajtóeseményeken, egyetemi 

rendezvényeken készített fényképek, illetve dolgozói portréfotók visszakereshető 

őrzése. 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Kezelt személyes adatok köre: név, titulus, beosztás, fénykép- és videófelvétel. 

Adatkezelés időtartama: Folyamatos.  

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára 

 

8. Olvasói/Nézői/Hallgatói panaszlevelekkel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: A Debreceni Egyetem alaptevékenységének ellátásával 

összefüggésben más sajtóorgánumhoz érkezett olvasói/nézői/hallgatói panasz 

hátterének feltárására irányuló sajtómegkeresések a Debreceni Egyetem tájékoztatási 

rendjének megfelelő megválaszolása. 

http://www.hirek.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/


Adatkezelés jogalapja: Érintett (a panaszos) hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

Kezelt személyes adatok köre: az adatkezelés mindazon személyes adatokra kiterjed, 

amelyeket Ön a panaszában leírt, és az egészségügyi ellátást érintő megkeresés esetében 

a beteg-beleegyező nyilatkozatban közölt személyes adatokra. 

Adatkezelés időtartama: 5 évig (az esetlegesen felmerülő polgári jogi igények 

érvényesíthetőségéhez, polgári jogi jogviták rendezéséhez fűződő érdek miatt) 

Adattovábbítás: A sajtómegkeresést indító sajtóorgánum részére. 

 

9. A Sajtóiroda által készített írott sajtómegjelenésekben szereplő személyes adatok 

kezelése 

Adatkezelés célja: Tájékoztatás a Debreceni Egyetemhez kötődő eseményekről, 

egyetemi polgárként kapott elismerésekről, eredményekről, az intézményt érintő 

hírekről az egyetemi honlapon történő megjelenés formájában. 

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Kezelt személyes adatok köre: név, titulus, beosztás 

Adatkezelés időtartama: Folyamatos. Az adatok a 6. és 7. pont szerint archiválásra 

kerülnek. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára 

 

 

Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a DE Rektori-

Kancellári Kabinet Sajtóiroda által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a DE Rektori-

Kancellári Kabinet Sajtóiroda az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) 

továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről; 

- milyen adatkezelés célokból; 

- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 

- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 

 

 

 

Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a DE Rektori-Kancellári 

Kabinet Sajtóiroda által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a DE Rektori-Kancellári 

Kabinet Sajtóiroda az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja 

azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.  



 

Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát.  

 

Törléshez való jog 

A DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda által végzett adatkezelés esetében a GDPR 17. 

cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott 

személyes adatokat. Ebben az esetben megtesszük az ésszerűen elvárható, és technológiailag 

rendelkezésre álló intézkedéseket, annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat tőlünk 

átvevő adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését kérelmezte. 

 

Korlátozáshoz való jog 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, 

amíg a DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda ellenőrizi a személyes adatok 

pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- a DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda már nincs szüksége a személyes adatokra, 

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik 

okból kéri a korlátozást.  

 

DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy 

teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így 

például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú 

iratokat pedig külön mappában tárolja.  

 

Tiltakozás 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek 

mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben a DE Rektori-Kancellári Kabinet 

Sajtóiroda megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett 

adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. 

A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.  

 

 

A joggyakorlás közös szabályai 

Az DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, 

amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  

 



A kérelem megtagadása esetén az DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint 

arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

 

Az DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda fenntartja magának azt a jogot, hogy ha 

megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek 

tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben 

indokolt, hogy az DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda meggyőződjön arról, hogy a 

kérelem a jogosult személytől származik 

 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az DE Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda 

adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  

 

 

 

 


