
TANÁRKÉPZÉSI  KÖZPONT 

 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

4002 Debrecen, Pf. 400.  (52) 512-937 

 tanarkepzes@unideb.hu 

 

 

 

DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása 

során történő adatkezeléséről: 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 Tanárképzési Központ, mint Adatkezelő a vonatkozó, személyes 

adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral, 

valamint a Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzatával összhangban az alábbi 

tájékoztatást nyújtja. 

 

 

1. Az adatkezelő adatai 
 

Név: Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ 

Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, földszint 18. 

E-mail címe: tanarkepzes@unideb.hu 

Telefonszáma: 36-52/512-937 

Adatkezelés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, földszint 16. és 18. iroda 

 

 

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ adatkezelésére az alábbi jogszabályi 

rendelkezések vonatkoznak:  

- 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), 

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

törvény (a továbbiakban: Info tv.),  

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 

- A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló rendelet)  
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3. A Tanárképzési Központ általános ügyintézésével összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja: a tanár szakos hallgatók képzési és tanulmányi előmenetelének 

segítésével, nyilvántartásával összefüggő kötelezettségek teljesítése 

Kezelt adatok köre: Hallgató neve, e-mail címe, telefonszáma, NEPTUN kódja, szakpárja 

Az adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 

 

4. A Tanárképzési Központ felvételi eljárással összefüggő adatkezelése 

Adatkezelés célja: a tanár szakok levelező tagozatára jelentkezett személyek felvételi 

eljárásának ügyintézése 

Kezelt adatok köre: a jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és 

utóneve, állampolgársága, érettségi éve, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe, e-mail 

címe, telefonszáma 

Az adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 

Adattovábbítás: a felvételiző személy nevének és általa megjelölt szakjának továbbítása a 

tanulmányi osztályoknak 

 

 

5. A Tanárképzési Központ pályaalkalmassági vizsgával kapcsolatos 

adatkezelése 

Adatkezelés célja: a tanár szakok nappali tagozatára jelentkezett személyek felvételi 

eljárásának ügyintézése 

Kezelt adatok köre: 

 Személyes adat: a jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja születési családi 

és utóneve, állampolgársága, érettségi éve, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési 

címe, e-mail címe, telefonszáma 

 Különleges adat: a jelentkező egészségügyi adata 

Az adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Adattovábbítás: a felvételiző személy nevének és általa megjelölt szakjának továbbítása az 

Egyetem tanulmányi osztályainak 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 
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6. A Tanárképzési Központ hallgatók órai jelenlétével összefüggő adatkezelése 

Adatkezelés célja: a hallgatók órai jelenlétének nyilvántartása az oktató által, az adott 

kurzus/tárgy teljesítésének ellenőrzése céljából 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, NEPTUN kódja, aláírása  

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontja alapján 80 évig tárolja a 

Tanárképzési Központ 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: az adott órát tartó oktató és a Tanárképzési Központ 

munkatársai 

 

7. A Tanárképzési Központ zárthelyi dolgozatokkal összefüggő adatkezelése 

Adatkezelés célja: papír alapú dolgozatok tárolása megtekintésig, reklamációig  

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja 

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 
Adatkezelés időtartama: a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint a 

vizsgaidőszak végétől számított egy évig  

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 

 

8. A Tanárképzési Központ hallgatói kérelmek kezelésével összefüggő 

adatkezelése 
 

Adatkezelés célja: A hallgatók tanulmányi jellegű vagy azzal összefüggő kérelmeinek 

elbírálása vagy továbbítása az adott Kar felé 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja, e-mail címe, telefonszáma 

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: az adott Kar kérelmek elbírálásával foglalkozó ügyintézői 

és a Tanárképzési Központ munkatársai 

Adattovábbítás: a kérelmet továbbítjuk az adott Kar felé 

9. A Tanárképzési Központ tanulmányi alapú intézményi hallgatói 

juttatásokkal összefüggő adatkezelése 

Adatkezelés célja: a hallgatók ösztöndíjának kifizetése 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja, képzési idejének kezdete 

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai, adattovábbítás után 

a Hallgatói Adminisztrációs Központ hallgatói juttatásokkal foglalkozó ügyintézői 

Adattovábbítás: a Debreceni Egyetem Hallgatói Adminisztrációs Központjának 
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10.  A Tanárképzési Központ a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramban 

résztvevő hallgatók tevékenységével és ösztöndíj-kifizetéssel összefüggő 

adatkezelése 

Adatkezelés célja: a hallgatók mentorprogramban való részvételének és mentori 

tevékenységüknek a koordinálása, hallgatói szerződésük kezdeményezése, a program által 

előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja, képzési idejének kezdete és a 

képzés várható befejezése, állandó lakcíme, tartózkodási helye, anyja neve, személyi 

igazolvány száma, adóazonosítója, TAJ száma, születési helye és ideje, oktatási azonosítója 

Adatkezelés jogalapja: szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központnak a Tanítsunk Magyarországért 

programban adminisztratív feladattal megbízott munkatársai, a Debreceni Egyetem Tanítsunk 

Magyarországért program koordinátora, adattovábbítás után az IFKA Iparfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. Tanítsunk Magyarországért programban résztvevő koordinátorai, a 

Debreceni Egyetem Hallgatói Adminisztrációs Központ hallgatói juttatásokkal foglalkozó 

ügyintézői, a Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóságának és a Közgazdasági 

Igazgatóságának munkatársai 

Adattovábbítás: az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (továbbítva kizárólag 

a hallgató neve, NEPTUN kódja, szakja és oktatási azonosítója), a Debreceni Egyetem 

Hallgatói Adminisztrációs Központjának, a Debreceni Egyetem Kancellária Jogi 

Igazgatóságának, a Debreceni Egyetem Kancellária Közgazdasági Igazgatóságának 

 

 

11. A Tanárképzési Központ írásbeli megkeresés alapján kiadott igazolásokkal 

összefüggő adatkezelése  
  

Adatkezelés célja: a jelenleg vagy korábban tanárképzési hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezők számára igazolás kiadása az adott hallgató tanulmányi vagy azzal összefüggő 

gyakorlati képzésének fennállásáról vagy teljesítéséről 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, lakcíme, jogviszonyának fennállása, 

tanulmányi státusza 

Adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése  

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 

 

12. A Tanárképzési Központ hallgatók szakmai gyakorlatokon való részvételével 

összefüggő adatkezelése 
 

Adatkezelés célja: a hallgató szakmai gyakorlatának nyilvántartása, a gyakorlatot lezáró 

hallgatói jellemzés tárolása, a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás nyilvántartása, az 

oktatókkal történő szerződéskötés a hallgatói gyakorlatok alapján 
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Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja; vállalkozás esetén az oktató 

neve, cégjegyzék/vállalkozói igazolvány/nyilvántartási szám, adószáma, székhelye, 

bankszámlaszáma; az oktató magánszemély esetén neve, születési neve, TAJ száma, 

adóazonosító jele, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, 

főfoglalkozási munkahelye; nyugdíjas oktató esetén az öregségi nyugdíj kezdő dátuma és 

megléte, rehabilitációs járadék kezdő dátuma 

Adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a hallgatókra vonatkozó adatok esetében Tanárképzési 

Központ munkatársai, a hallgató gyakorlati helye szerinti hallgatók gyakorlatának 

ügyintézésével megbízott személy(ek), a hallgatók által választott vezető- és mentortanárok; 

az oktatókra vonatkozó személyes adatok esetében kizárólag a Tanárképzési Központ 

szerződések ügyintézésével megbízott munkatársa 

 

13. A Tanárképzési Központ záróvizsgákkal összefüggő adatkezelése 

  

Adatkezelés célja: A záróvizsga bizottsági tagok felkérése, záróvizsgák megszervezése, 

hallgatók beosztása a bizottságokba 

Kezelt adatok köre: hallgató neve, Neptun kódja, szakpárja, záróvizsga bizottsági tagok neve 

Adatkezelés jogalapja: az Nftv. 103.§ (2) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. számú melléklet I/B. 3. pontjában meghatározott 

időtartam szerint tárolja az Egyetem az adatokat 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai, záróvizsga-

bizottsági tagok 

 

14. A Tanárképzési Központ rendezvények, konferenciák szervezésével 

összefüggő adatkezelése 

 

Adatkezelés célja: Rendezvények lebonyolítása, szervezése, végrehajtása 

Kezelt adatok köre: résztvevők/meghívottak neve, e-mail címe 

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja  

Adatkezelés időtartama: az adott rendezvény/konferencia lezárását követő 5 munkanapig 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 

 

15. A Tanárképzési Központ által adományozott elismerések, kitüntetettekkel, 

díjazottakkal kapcsolatos adatkezelések 
 

Adatkezelés célja: Elismerések, kitüntetések, díjak adományozása 

Kezelt adatok köre: a díjazott/kitüntetett neve, e-mail címe, telefonszáma 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

Adatkezelés időtartama: díjátadás végéig 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: a Tanárképzési Központ munkatársai 
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16. Az érintett jogai és joggyakorlására vonatkozó szabályok 
 

16.1. Hozzáféréshez való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett jogosult arra, hogy a Tanárképzési 

Központtól (továbbiakban: adatkezelő) visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az 

adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

16.2. Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3) – (4) bekezdése, valamint a Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi 

Szabályzatának 22.§ alapján az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.  

Amennyiben az érintett kérése kifejezetten arra irányul, hogy másolatot kapjon személyes 

adatairól vagy a személyes adatait tartalmazó dokumentumról, akkor az adatkezelő a másolat 

kéréséhez való jogot: 

a) papír alapon tárolt személyes adatok esetében a dokumentum fénymásolata vagy 

szkennelése útján, 

b) elektronikus úton tárolt személyes adatok esetében elektronikus adathordozóra való 

kimentéssel vagy kinyomtatással kell teljesítenie. 

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

16.3. Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 

az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az érintett helyesbítéshez való jogának teljesítése abban az esetben lehetséges, ha konkrétan 

megjelölte, hogy mely személyes adat módosítását kéri és mi a helyes személyi adata. 
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16.4. Törléshez való jog és az elfeledtetéshez való jog 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt, 3. – 14. pontok szerinti adatkezelések esetében 

a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy a Tanárképzési 

Központ törölje a személyes adatait. 

Szintén ezen adatkezelések tekintetében, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes 

adatot, és a GDPR 17. cikk (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket. Ebben az esetben tájékoztatja az 

adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog gyakorlását az adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) 

bekezdésére, valamint a Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzatának 24.§ (2) 

bekezdésére hivatkozva megtagadhatja. 

 

 

16.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a GDPR 18. cikk (1) bekezdésével összhangban az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

Az érintettnek adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében pontosan meg kell jelölnie, 

hogy mely adatok korlátozását kéri, illetve azt is meg kell jelölnie, hogy melyik okból kéri a 

korlátozást. 

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem 

esetén a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja: 

a) papír alapon tárolt személyes adatok esetében az iratokat külön mappában tárolja 

b) elektronikus úton tárolt személyes adatok esetében külső adathordozóra kimenti az 

adatállományokat 

 
16.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon saját helyzetével kapcsolatos okokból a 

jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ilyenkor a Debreceni Egyetem 

Tanárképzési Központja megvizsgálja az érintett vonatkozásában az érdekmérlegelés 

jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröli a 

személyes adatokat.  

 

 

16.7. A joggyakorlás közös szabályai  

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ az érintett által benyújtott kérelmet legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  
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A kérelem megtagadása esetén a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, 

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

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ 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 a Debreceni 

Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzatának 29.§ (1) bekezdésében leírtak szerint. 

 

 

16. Az érintett kérelemének teljesítésére vonatkozó szabályok 

 
Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzatának 31.§ értelmében a Tanárképzési 

Központ az érintett elektronikus úton vagy papír alapon küldött kérelmét teljesíti. 

Telefonhívás útján előterjesztett kérelem nem teljesíthető. Erről a Tanárképzési Központ az 

érintettet telefonhívás során tájékoztatni köteles. Ha az érintett a Tanárképzési Központ 

székhelyén szóban terjeszti elő a kérelmét, akkor azt írásba kell foglalni. 

A Tanárképzési Központnak olyan formában kell teljesíteni az érintett kérelmét, amilyen 

formában az érintett azt megjelölte. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket a Tanárképzési 

Központ elektronikus formában teljesíti. Amennyiben az érintett nem jelölte meg, hogy 

milyen formában kéri kérelmének teljesítését, úgy főszabály szerint az adatkezelő 

elektronikusan vagy telefonhívás útján – ennek hiányában – postai úton felveszi a kapcsolatot 

az érintettel a teljesítés formátumának tisztázása végett. 

 

17. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei 

 
Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ 

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

és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: 

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


