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SZGRK-NSZG_H-170322

Lenovo ThinkStation P 510 nagyteljesítményű számítógép - további opciós 

termék megvásárlása szükséges lehet
2

SZGRK-NSZGCPU3_H-170322 Intel E5-1630 processzor 2

SZGRK-NSZGRAM2_H-180801 8GB ECC DDR4 RAM 8

SZGRK-NBUSSD2_H-180501 256 GB M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s 2

SZGRK-NSZGHDD2_H-170322 2TB Sata Hot Swap HDD 2

SZGRK-NSZGETH1_H-170322 1 Gbps Ethernet adapter 2

SZGRK-NSZGPS1_H-170322 Tápegység, tápkábellel 2

SZGRK-NSZGGAR3_H-170322 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)

2

Monitor1

Legalább 23" tükröződésmentes IPS kijelző

Legalább 1920x1080 felbontás

Legalább 95,6 dpi pixelsűrűség

Legalább 250 nit fényerő

Maximum 6ms válaszidő

Dönthetőség, forgathatóság, pivot mód, állítható magasság

Maximum 45 watt fogyasztás, 16 watt tipikus

TCO 7.0, RoHS, EPEAT Gold minősítések

Legalább 5 db USB port

Legalább 1 VGA port, 1 HDMI port, 1 DisplayPort

SZGRK-MONITOR3_H-171101 Lenovo ThinkVision 23" 2

Kelt:

cégszerű aláírás

Legalább E5-1630 Xeon processzor vagy egyenértékű

Legalább 32GB ECC DDR4 RAM, 256GB-ig bővíthetőség

 Legalább 256GB SSD

Legalább 2TB HDD

Legalább 3 év helyszíni garancia következő munkanapi 

megjelenéssel

Legalább C612 Chipset vagy jobb

Legalább 2 PCIe x16

Legalább 4 db 3,5" belső meghajtóhely

Legalább 650W tápegység 92% maximális hatékonysággal

Előlapon legalább 4 USB 3.0 port, és 1 audió kombó jack

Hátlapon legalább 4 USB 2.0 port, 4 USB 3.0 port, 1 RJ-45, 

hang be, hang ki, mikrofon port

Videokimenet: Nincs

WS1

Nettó ajánlati ár összesen:



 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Debreceni Egyetem tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések, így 
különösen az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR betartására, és ezzel egyidejűleg a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  
 
Az Adatkezelő adatai: 
Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., adószám: 15329750-4-09, intézményi azonosító: FI 17198, 
bankszámlaszám: MÁK 10034002-00282871-00000000) 
 
1. Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat 
létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a partnerrel vagy 
annak kijelölt munkavállalójával. A szerződés megfelelő teljesítése az üzleti partner érdeke is.  
 
2. A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a szerződő felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és munkavállalókat (Érintett), akik 
közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos személyes adatok közlését, amely ésszerű elvárás is az 
üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, kapcsolattartók magánszférájára.  
 
3. Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az Adatkezelő az 
üzleti partner munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli.  
 
4. Az üzleti partner, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő kit tart 
nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az adatok helyesbítését, törlését. Emellett az üzleti partnernek lehetősége van új 
kapcsolattartót is megadni.  
 
5.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, 
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az adatfeldolgozókkal az Adatkezelő - amennyiben 
szükséges - a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést köt. 
 
6. Az Adatkezelő vállalja, hogy a szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre, és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32. cikkében meghatározottak 
szerint gondoskodik. 
 
7. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérdéseit az adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu címre küldheti el.  

 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről 
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 
információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 
További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely a Debreceni Egyetem honlapján (www.unideb.hu) található.  
 
Az érintettnek 
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos 
(így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek 
köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó főbb jogszabályi helyekről), 
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,   
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), valamint 
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve  
e) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve 
jogorvoslatért bírósághoz fordulni.  
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti 
felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát. 
Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél 
gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Debreceni Egyetemet (postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400., e-mail cím: 
adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu). 
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