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Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, 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 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 Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, mint Adatkezelő a 
vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így 
különösen a GDPR-ral összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja. 
 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 
 

Adatkezelő Debreceni Egyetem Agrár 
Kutatóintézetek és Tangazdaság 

Adakezelés helye Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek 
és Tangazdaság 

Adatkezelő képviselője Prof. Dr. Dobránszki Judit tudományos 
főigazgató 

Székhely 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

E-mail cím deakit@agr.unideb.hu 

Telefonszám 52/ 415-873 

 
2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (a továbbiakban: AKIT), 
mint Adatkezelő 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), 
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- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info tv.), 
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.); 
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.); 
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 
395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet; 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 
 

3. AKIT Adatkezelési tevékenységei 

 
3.1. AKIT Kiadványainak megjelentetésével összefüggő adatkezelések 
 
3.1.1. Adatkezelés célja: AKIT kiadványaiban az AKIT tevékenységeivel (mezőgazdasági 
munkákkal, laborban lévő munkákkal) kapcsolatos információk megjelenítése kapcsolatos 
információk megjelenítése. 
3.1.2. Kezelt adatok köre: Fénykép, név, szervezeti egység/munkahely neve 
3.1.3. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 
3.1.4. Adatkezelés időtartama: a szervezeti egység fennállásáig 
3.1.5. Nyilvánosságra hozatal: Az AKIT honlapján 
3.1.6. Adattovábbítás: VIR Központ felé 
 
3.2. AKIT által adományozott elismerésekkel, kitüntetettekkel, díjazottakkal kapcsolatos 

adatkezelések  

3.2.1. Adatkezelés célja: Elismerések, kitüntetések, díjak adományozása, közzététele az 
akit.unideb.hu honlapon 
3.2.2. Kezelt adatok köre: név, beosztás, szervezet, adományozás éve, fénykép, kitüntetés/díj 
elnevezése  
3.2.3. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján) 
3.2.4. Adatkezelés időtartama: Nftv., valamint Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata 
szerint tárolódnak az adatok. 
3.2.5. Adattovábbítás: A Multimédia és E-learning Technikai Központ felé. 
 
 

 

3.3. Tömegrendezvényen készült fényképek/videófelvételek készítése, szerkesztése 

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

 

3.3.1. Adatkezelés célja: AKIT rendezvényeinek, az AKIT működéséhez, az egyetemi élethez 

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

http://www.akit.unideb.hu/
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céljából készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt publikálása a www.unideb.hu 

/akit.unideb.hu honlapon, továbbítása a Debreceni Egyetem szervezeti egységei részére PR 

anyagok készítéséhez. 

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

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

10. § értelmében mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi … 

közélet ügyeiről …. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos 

tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.  

3.3.3. Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható 

következtetés 

3.3.4. Adatkezelés időtartama: szervezeti egység fennállásáig. 

3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Sajtóiroda munkatársai. 

3.3.6.Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára, és a Debreceni Egyetem szervezeti egységei részére.  

 

3.4. Egyedi fényképek/videófelvételek megjelenéshez, közzététel a 

www.unideb.hu/akit.unideb.hu honlapon 

 

3.4.1. Adatkezelés célja: AKIT rendezvényeinek, működéséhez, AKIT által szervezett 

események megörökítése, az ezekkel kapcsolatos pontos, hiteles, tájékoztatás céljából 

készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt közzététel a www.unideb.hu /akit.unideb.hu 

honlapon. 

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

3.4.3. Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható 

következtetés 

3.4.4. Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig 

3.4.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára, és a Sajtóiroda felé. 

 
3.5. AKIT által szervezett –nem pályázati támogatással megvalósuló- rendezvényekkel 
összefüggő adatkezelések 
 
3.5.1. A regisztrációval összefüggő adatkezelés 
 

3.5.1.1. Az adatkezelés célja: Részvevők számának felmérése az AKIT által szervezett 
rendezvénen (pl.: oktatáson, kurzuson, tréningen), a rendezvény megszervezése. 
3.5.1.2. Kezelt adatok köre: 
- családi és utónév 
- email cím 
- szervezeti egység 
- munkahely 
- érdeklődési kör 

http://www.hirek.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/
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-  aláírás 
3.5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
3.5.1.4. Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a rendezvény lebonyolításáig. 
3.5.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  

 
3.5.2. Rendezvényen a jelenléti ív felvételével kapcsolatos adatkezelés 
 
3.5.2.1. Az adatkezelés célja: részvétel igazolása.  
3.5.2.2. Kezelt adatok köre: 

 családi és utónév, 

 e-mail cím, 

 szervezeti egység vagy munkahely megnevezése, 

 munkakör, 

 aláírás. 
3.5.2.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
3.5.2.4. Az adatkezelés időtartama: a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata szerint 
tárolódnak az adatok. 
3.5.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai. 
3.5.2.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem Kancellária Közgazdasági Igazgatóság, 
Pénzügyi és Adóügyi Főosztály felé. 
 
3.5.3. Kapcsolattartással összefüggő adatkezelések 
 
3.5.3.1. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az AKIT által szervezett rendezvényen (pl.: 
oktatáson, kurzusokon, tréningeken) való résztvevőkkel, a rendezvény megszervezésének 
megkönnyítése.  
3.5.3.2. Kezelt adatok köre: 

 családi és utónév 

 email cím 
3.5.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 
3.5.3.4. Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a rendezvény lebonyolításáig. 
3.5.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  
 
 
3.6. Az AKIT által szervezett (pályázati támogatással megvalósuló) rendezvényekkel 
összefüggő adatkezelés 
 
3.6.1. Online regisztráció a rendezvényre 
 
3.6.1.1. Az adatkezelés célja: Regisztráció a rendezvényen, a rendezvény lebonyolításának 
megkönnyítése, résztvevők számának felmérése. 
3.6.1.2. Kezelt adatok köre: 

 családi és utónév 

 email cím 
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 munkahely megnevezése 

 munkakör 
3.6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
3.6.1.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje, illetve hozzájárulás 
visszavonásáig. 
3.6.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  
 
3.6.2. Regisztráció e-mail útján a rendezvényre 
 
3.6.2.1. Az adatkezelés célja: Részvételi szándék kinyilvánítása. 
3.6.2.2. Kezelt adatok köre: 

 családi és utónév 

 szervezeti egység megnevezése 

 munkakör 

 email cím 
3.6.2.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
3.6.2.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje. 
3.6.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai, népszerűsítést végző 
platformok. 
 
3.6.3. Rendezvényen a jelenléti ív felvételével kapcsolatos adatkezelés 
 
3.6.3.1. Az adatkezelés célja: Pályázati költségekkel való elszámolás igazolása. 
3.6.3.2. Kezelt adatok köre: 

 családi és utónév 

 szervezeti egység vagy munkahely megnevezése 

 munkakör 

 aláírás 
3.6.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont) 
3.6.3.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje, illetve esetlegesen a 
finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési idő. 
3.6.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  
3.6.3.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé. 
 
3.6.4. AKIT által szervezett rendezvényeken készült fényképfelvételekkel összefüggő 
adatkezelések  
 
3.6.4.1. Az adatkezelés célja: Pályázati költségekkel való elszámolás igazolása. 
3.6.4.2. Kezelt adatok köre: 
- a rendezvényeken készült fotó képmása, magatartás, érintettről levonható 
következtetés  
3.6.4.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont)  
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3.6.4.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje, illetve esetlegesen a 
finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési idő. 
3.6.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  
3.6.4.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé. 
 
3.6.5. AKIT által szervezett rendezvényeken a finanszírozó pályázattal kapcsolatos 
elszámolással összefüggő adatkezelések 
 
3.6.5.1. Az adatkezelés célja: Az AKIT által szervezett programokon, rendezvényeken a 
finanszírozó pályázattal elszámolás. 
3.6.5.2. Kezelt adatok köre: 
- családi és utónév 
- email cím 
- szervezeti egység vagy munkahely megnevezése 
-  fénykép 
-  aláírás 
3.6.5.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont) 
3.6.5.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje, illetve esetlegesen a 
finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési idő. 
3.6.5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT munkatársai.  
3.6.5.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé.  
 

3.7. Tudományos munkatársi előmenetelhez, közalkalmazotti alkalmazáshoz, a 
pályázatok lebonyolításához kapcsolódó ügyintézés adatkezelési tevékenységei 
 
3.7.1. Adatkezelés célja: Tudományos munkatársi előmenetelhez, közalkalmazotti 
alkalmazáshoz kapcsolódóan a Humán Gazdálkodási Igazgatóság által kiírt pályázati 
felhívásokra benyújtott pályázatok adminisztrálása, vezetői, testületi véleményezésre, 
döntésre előkészítése. Továbbá a döntés végrehajtásához szükséges humánpolitikai 
adminisztráció elvégzése a vonatkozó jogszabályi előírások valamint az egyetemi 
szabályzatoknak megfelelő pályáztatási folyamat megvalósítása érdekében.  
 
3.7.2. Kezelt személyes adatok köre: a pályázati anyagban megadott személyes adatok, így 
különösen: név, születési idő, születési név, állampolgárság, hely, név, lakcím, anyja neve, 
telefonszám, e-mail cím, végzettségre, szakképzettségre, tudományos fokozatra, 
nyelvtudásra, címekre, kitüntetésekre, szakmai díjakra vonatkozó adatok, (oklevelek, oklevél 
másolatok) szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány adatai, fénykép.  
 

3.7.3. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A DE 
SZMSZ 10. számú mellékletének 10. § (3) f pontja és az ezen alapuló pályázati feltétel szerint 
a pályázó nyilatkozik, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek 
megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.  
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3.7.4. Adatkezelés időtartama: A vonatkozó jogszabályi előírás (Kjt.) értelmében sikertelen 
pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyag visszajuttatásra kerül. Amennyiben a 
pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat 
elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, 
abban foglalt személyes adatai törlésre kerülnek. Sikeres pályázat esetében a „2. Személyi 
nyilvántartás vezetése” pont rendelkezései vonatkoznak az adatkezelés időtartamára.  
 
3.7.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az AKIT kijelölt munkatársai.  
 
3.7.6. Adattovábbítás: A vonatkozó jogszabályok illetve egyetemi szabályzatok alapján, 
véleményezésre, rangsorolásra, döntéshozatalra jogosult személyek és testületek részére 
(AKIT Igazgatótanács, Véleményező-Előkészítő Bizottság) illetve ezek munkáját közvetlenül 
előkészítő adminisztratív munkatársak.  
 
3.7.7. Adattovábbítás: A Humán Gazdálkodási Igazgatóság felé.  
 

Érintettek tájékoztatása a sajtónyilvánosságról 

Tájékoztatom, hogy a rendezvényen jelen van a sajtó, fénykép, videó felvételeket készít. Az 

ezzel kapcsolatos igényeiket a helyszínen jelezhetik a sajtó részére. 

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az 

Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. 

Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések 

körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett 

adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben 

jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a 

szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben 

használják az adatok megismerésére jogosultak. 

A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva. 

Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén 

intézkedik. 
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Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit 

titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert 

személyes adatok tekintetében. 

A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő 

részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap 

látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási 

kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A hálózati azonosítókat az Adatkezelő 

nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett 

személye azonosítható lenne. 

 

5. Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet a Debreceni 

Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az 

esetben a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság a 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. 

5.2. Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a 

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság az érintett által megjelölt 

elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, 

amelyeket az érintettről kezelünk. 

5.3. Helyesbítéshez való jog 

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

pontosítjuk a személyes adatát. 
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5.4. Törléshez való jog 

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

nyilvánosságra hozott személyes adatokat. 

5.5. Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

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

a 

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, adatkezelőnek már nincs 

szüksége a személyes adatokra, de az érintett 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. A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

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. 

5.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett 

adatkezelés ellen. Ebben az esetben Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és 

Tangazdaság megvizsgálja az érintett vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján 

végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmet, töröljük a 

személyes adatait. 

6. A joggyakorlás közös szabályai 

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság az érintett kérelmét legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem 

megtagadása esetén a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 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. 
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A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 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 a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

meggyőződön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és 

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

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail 

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

 

8. Egyéb rendelkezések 

Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon 

közleményt helyez el, -és a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett 

megismerhesse azt. 

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat 

felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a 

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 

megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság 

a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan 

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges. 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet 

erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első 

alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet. 

 

Debrecen, 2020. október 1.  


