
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ INFORMATION ON DATA 

PROTECTION 

  

A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 

Budapest, Nádor utca 9.; intézményazonosító: 

FI 27861; adószáma: 18118463-2-44; 

képviseli: Dr. John Shattuck, elnök és rektor; a 

továbbiakban: CEU) a CEU elszállásolási 

kérdőívet (a továbbiakban: Kérdőív) kitöltő 

hallgatók (a továbbiakban: Hallgató(k)) 

személyes adatainak kezelését végzi. 

The Central European University (seat: 

1051 Budapest, Nádor utca 9.; registration 

number: FI 27861; tax number: 18118463-2-

44; represented by: Dr. John Shattuck, 

President and Rector; hereinafter referred to 

as: CEU) performs personal data management 

of students (hereinafter referred to as: 

Student(s)) filling the CEU Housing 

Questionnaire (hereinafter referred to as: 

Questionnaire).  

  

CEU a Hallgatókkal kapcsolatos valamennyi 

adatot, tényt és információt a vonatkozó 

magyar jogszabályokkal, különösen, de nem 

kizárólag az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvénnyel (a továbbiakban: 

Adatvédelmi törvény) összhangban köteles 

kezelni. 

CEU shall manage any and all data, facts and 

information related to the Students in line with 

the applicable laws of Hungary, specifically, 

but not limited to Act CXII of 2011 on the 

Right of Informational Self-Determination and 

on Freedom of Information (hereinafter the 

“Hungarian Data Protection Act”). 

  

Adatkezeléssel érintett adatok 

meghatározása: 

A Hallgató által a Kérdőív kitöltése során 

megadott személyes adatok (pl. név, 

telefonszám, e-mail cím, egyéni szokások, 

dohányzás, stb.). 

Description of the data involved in the data 

management: 

Personal data provided by the Student during 

the completion of the Questionnaire (e.g. 

name, phone number, e-mail address, personal 

habits, smoking, etc.). 

  

Az adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a 

CEU összeállítja a Hallgatók szobabeosztását. 

The duration of the data management: 

Duration of the data management shall 

continue until CEU compiles the room 

schedule of the Students. 

  

Adatkezelés célja és jogalapja: 

Az adatkezelés célja, hogy segítse a CEU 

Adminisztrációját egymással összeillő 

Hallgatók megtalálásában a Hallgatók 

szobabeosztásának összeállítása során. 

Az adatkezelés jogalapja a Hallgatók által 

adott kifejezett, írásbeli hozzájárulás.  

Purpose and legal basis of data processing: 

The purpose of data processing is to help CEU 

Administration in matching roommates while 

compiling the room schedule of the Students.  

 

The legal basis of the data processing is the 

explicit written consent given by the Students. 

  

Az adatok továbbítása, a továbbítás 

címzettjei: 

A CEU tájékoztatja a Hallgatókat, hogy a 

Hallgatók Kérdőívben feltüntetett személyes 

adatai továbbításra kerülhetnek valamennyi 

kapcsolódó CEU entitás számára.  

Transmission of data, the recipients of the 

transmission: 

CEU informs the Students that the personal 

data of the Students indicated in the 

Questionnaire may be transmitted to all related 

entities of CEU.  



A személyes adatok egyéb személyek számára 

nem érhetőek el. 

The personal data is not available for any other 

person. 

  

Az adatkezelésre jogosult személyek: 

A Hallgatók szobabeosztását összeállító 

munkatársak: Sárosi Dóra, Varga Edina 

Person entitled to data management: 

The staff compiling the room schedule of the 

Students: Sárosi Dóra, Varga Edina 

  

Adatbiztonsággal kapcsolatos 

kötelezettségek 

CEU az adatkezelési műveletek megtervezése 

és végrehajtása során biztosítja az érintettek 

magánszférájának védelmét. 

 

CEU köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról. 

CEU köteles az adatokat megfelelő 

intézkedésekkel védeni, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Data security requirements  

 

CEU shall make arrangements for and carry 

out data processing operations in a way so as 

to ensure full respect for the right to privacy of 

data subjects. 

CEU must ensure the security of data. 

 

Data must be protected by CEU by means of 

suitable measures against unauthorized access, 

alteration, transmission, public disclosure, 

deletion or destruction, as well as damage and 

accidental loss, and in a way to ensure that 

stored data cannot be corrupted and rendered 

inaccessible due to any changes in or 

modification of the applied technique. 

  

Hallgatók jogai:  

A Hallgatók jogosultak információt kérni a 

CEU által kezelt személyes adataikkal 

kapcsolatban, továbbá kérhetik a személyes 

adataik javítását és törlését is az Adatvédelmi 

törvénnyel összhangban. 

A Hallgatók adatkezeléssel kapcsolatos jogait 

– ideértve a jogorvoslati lehetőségüket – az 

Adatvédelmi törvény rendelkezései 

szabályozzák.  

Az Adatvédelmi törvény vonatkozó szakaszait 

az 1. számú melléklet tartalmazza.  

Rights of the Students: 

Students may request information about their 

personal data managed by CEU, furthermore 

they may request the correction and deletion of 

their personal data, in line with the Hungarian 

Data Protection Act.  

The Students’ rights related to data 

management – including their right to legal 

remedy - are regulated by the provisions of the 

Hungarian Data Protection Act. 

The relevant sections of the Hungarian Data 

Protection Act are included in Annex 1.  

  

Felelősség kizárása 

A CEU kifejezetten kizárja a felelősségét 

minden olyan veszteségért vagy kárért, ami az 

adatoknak az Adatvédelmi törvény előírásaival 

összhangban történő kezelése esetén, attól 

függetlenül a Hallgatóknál, vagy rajtuk kívül 

álló harmadik személynél következik be, így 

különösen, de nem kizárólagosan, amelyek a 

Hallgatók által valótlan vagy pontatlan 

információ szolgáltatásával összefüggésben 

következnek be. 

Disclaimer 

CEU expressly excludes its liability for any 

loss or damage caused to Students or any other 

third party, in case of data management in 

accordance with the provisions of the 

Hungarian Data Protection Act in particular 

but not limited to those occurring from the fact 

that the Students have provided false or 

inaccurate information to CEU.  

  



1. számú melléklet / Annex 1 

Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény jogorvoslattal kapcsolatos 

rendelkezései 

Provisions relating to remedies from Act 

CXII of 2011 on the Right of Informational 

Self-Determination and on Freedom of 

Information 

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve 

az általa vagy rendelkezése szerint megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 

érintett személyes adatainak továbbítása esetén 

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

 

(4) Az adatkezelő köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére 

írásban megadni a tájékoztatást. 

15. § (1) Upon the data subject’s request the 

data controller shall provide information 

concerning the data relating to him, including 

those processed by a data processor hired by 

the data controller or by others based on its 

instructions, the sources from where they were 

obtained, the purpose, grounds and duration of 

processing, the name and address of the data 

processor and on its activities relating to data 

processing, and - if the personal data of the 

data subject is made available to others - the 

legal basis and the recipients. 

(4) Data processors must comply with requests 

for information without any delay, and provide 

the information requested in an intelligible 

form, in writing at the data subject’s request, 

within not more than thirty days. 

18. § (2) Ha az adatkezelő az érintett 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 

30 napon belül írásban közli a helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 

elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

18. § (2) If the data controller refuses to 

comply with the data subject’s request for 

rectification, blocking or erasure, the factual or 

legal reasons on which the decision for 

refusing the request for rectification, blocking 

or erasure is based shall be communicated in 

writing within thirty days of receipt of the 

request. Where rectification, blocking or 

erasure is refused, the data controller shall 

inform the data subject of the possibilities for 

seeking judicial remedy or lodging a complaint 

with the Authority. 

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, 

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy 

továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy 

továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljára történik; valamint 

21. § (1) The data subject shall have the right 

to object to the processing of data relating to 

him: 

a) if processing or disclosure is carried out 

solely for the purpose of discharging the 

controller’s legal obligation or for enforcing 

the rights and legitimate interests of the 

controller, the recipient or a third party, unless 

processing is mandatory; 

b) if personal data is used or disclosed for the 

purposes of direct marketing, public opinion 

polling or scientific research; and 

c) in all other cases prescribed by law. 

 



c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatja. 

(3) Ha az adatkezelő az érintett 

tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést - beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is - 

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 

érdekében. 

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) 

bekezdés alapján meghozott döntésével nem 

ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) 

bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az 

érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő 

utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. 

§-ban meghatározott módon bírósághoz 

fordulhat. 

(2) In the event of objection, the controller 

shall investigate the cause of objection within 

the shortest possible time inside a fifteen-day 

time period, adopt a decision as to merits and 

shall notify the data subject in writing of its 

decision. 

(3) If, according to the findings of the 

controller, the data subject’s objection is 

justified, the controller shall terminate all 

processing operations (including data 

collection and transmission), block the data 

involved and notify all recipients to whom any 

of these data had previously been transferred 

concerning the objection and the ensuing 

measures, upon which these recipients shall 

also take measures regarding the enforcement 

of the objection. 

(4) If the data subject disagrees with the 

decision taken by the controller under 

Subsection (2), or if the controller fails to meet 

the deadline specified in Subsection (2), the 

data subject shall have the right under Section 

22 to bring action in the court of law within 

thirty days of the date of delivery of the 

decision or from the last day of the time limit. 

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése 

esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott 

esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. 

 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

(3) A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per - az érintett 

választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként 

nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság 

az érintett pernyertessége érdekében 

beavatkozhat. 

 

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az 

adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az 

automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

22. § (1) In the event of any infringement of 

his rights, the data subject, and in the cases 

referred to in Section 21, the data recipient may 

file for court action against the controller. The 

court shall hear such cases in priority 

proceedings. 

(2) The burden of proof to show compliance 

with the law lies with the data controller.  

(3) The action shall be heard by the 

competent general court. If so requested by the 

data subject, the action may be brought before 

the general court in whose jurisdiction the data 

subject’s home address or temporary residence 

is located. 

(4) Any person otherwise lacking legal 

capacity to be a party to legal proceedings may 

also be involved in such actions. The Authority 

may intervene in the action on the data 

subject’s behalf. 

(5) When the court’s decision is in favor of 

the plaintiff, the court shall order the controller 

to provide the information, to rectify, block or 

erase the data in question, to annul the decision 



megsemmisítésére, az érintett tiltakozási 

jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban 

meghatározott adatátvevő által kért adat 

kiadására kötelezi. 

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az 

adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az 

adatvédelem érdekei és nagyobb számú 

érintett e törvényben védett jogai 

megkövetelik. 

adopted by means of automated data-

processing systems, to honor the data subject’s 

objection, or to disclose the data requested by 

the data recipient referred to in Section 21. 

(7) The court may order publication of its 

decision, indicating the identification data of 

the controller as well, where this is deemed 

necessary for reasons of data protection or in 

connection with the rights of large numbers of 

data subjects under protection by this Act. 

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett 

adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak 

jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel 

az adatfeldolgozó által okozott kárért és az 

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az 

adatfeldolgozó által okozott személyiségi 

jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az 

adatkezelő mentesül az okozott kárért való 

felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét 

az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 

ok idézte elő. 

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem 

követelhető a sérelemdíj annyiban, 

amennyiben a kár a károsult vagy a 

személyiségi jog megsértésével okozott 

jogsérelem az érintett szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából 

származott. 

23. § (1) Data controllers shall be liable for 

any damage caused to a data subject as a result 

of unlawful processing or by any breach of 

data security requirements. 

 

(2) Where a data controller violates the rights 

of the data subject relating to personality as a 

result of unlawful processing or by any breach 

of data security requirements, the data subject 

shall be entitled to demand restitution from the 

data controller. 

(3) The data controller shall also be liable for 

any damage caused by a data processor acting 

on its behalf, as well as for any restitution 

payable to the data subject for any violation by 

the data processor of his rights relating to 

personality. The data controller may be 

exempted from liability for damages or for 

payment of restitution if he proves that the 

damage was caused by or the violation of the 

rights of the data subject relating to personality 

is attributable to reasons beyond his control. 

(4) No compensation shall be paid and no 

restitution may be demanded where the 

damage was caused by or the violation of 

rights relating to personality is attributable to 

intentional or negligent conduct on the part of 

the data subject. 

 


