
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság 

 Székhely:   Debrecen 

 Postacím:  4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 E-mail cím:  kollegium.igazgatosag@unideb.hu 

 Telefonszám:   52/512-900/73032 

2. Az érdekmérlegelés jogalapja  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek tekinthető abban az esetben 

is, ha „adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.” 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelés célja, az adatkezelő jogos érdeke 

 a személy- és vagyonbiztonság biztosítása a kollégium területén tartózkodó személyek 

esetében, mely igényként jelentkezik az igénybeevőktől is, 

 a kollégium, mint állami ingatlan (köztulajdon) védelme az Alaptörvényben megfogalmazott 

alapjog, 

 a kollégium területén található vagyontárgyak védelme (az udvaron parkoló gépjárműveket is 

beleértve); 

 szabálysértések és bűncselekmények megelőzése; 

 bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény esetén az illetékes hatóság eljárásának 

segítése, 

 hallgatói kollégiumi ügyintézés, díjkiírás, 

 a kollégiumban élő kollégista hallgató, odaérkező vendég/látogatható biztonsága, ügyei 

zökkenőmentes intézésének biztosítása, adataik biztonságos kezelésének szavatolása, 

 az állam által előírt törvényi előírásoknak való megfelelés (adófizetési kötelezettség, stb.) 

 az intézmény vállalja, hogy az érintettek tájékoztatása során körültekintően jár el és 

rendelkezésre bocsátja a vonatkozó eljárásokat, illetve olyan garanciákat vállal, melyekkel 

biztosítja az érintettek jogainak védelmét.  

 

4. Személyes adatok köre 

Az adott folyamathoz minimálisan szükséges adatok kezelésére szorítkozva: 

4.1. Hallgatói ügyintézés esetén 

 kollégista neve 

 születési helye, ideje 

 anyja neve 
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 neme 

 neptun kódja 

 lakcíme 

 állampolgársága 

 szig. száma/útlevélszáma 

 tanulmányainak megnevezése, pénzügyi státusza 

 telefonszáma 

 e-mail címe 

 értesítendő hozzátartozó neve, elérhetősége 

 fényképe 

4.2. Szállóvendég fogadása esetén 

 a vendég nevét, 

 a vendég születési helyét és idejét, 

 a vendég lakcímét,  

 a vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványának számát, továbbá ha van, a 

diákigazolványának számát, 

 az érkezés időpontját, valamint a távozás várható napját és 

 a vendég aláírását. 

 a vendég mobil száma  

 gépkocsi rendszáma  

 szállás igénybevételének oka (Áfa törvény szerint eltérő 18 vagy 27%-os adó kiszámításához) 

4.3. Látogatók fogadása esetén 

o A vendég neve 

o Vendégfogadó neve, szobaszáma 

o Vendégkártya száma 

o Érkezés, távozás időpontja 

 

 

 



5. A személyes adatok forrása: az érintettek adják meg 

6. Adatkezelés időtartama:   

6.1. Hallgatói ügyintézés esetén 10 év 

6.2. Szállóvendég fogadása esetén 10 év 

6.3. Látogatók fogadása esetén 3 hónap 

7. Adatok címzettjei: EKI vezetői, illetve ügyintézői 

8. Az intézmény által a bevezetés előtt vállalt garanciák: 

 A jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes szabályozása az EKI valamennyi 

kollégiumára elkészült. Ezen adatkezelési tájékoztatók felvilágosítást adnak az 

adatszolgáltatót megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. Minden kollégium 

portáján/ügyintéző irodájában/az Igazgatóságon elérhetőek. 

  Az adatokat kezelő munkatársak esetén a munkaköri leírásban előírt kötelezettségek a 

mérvadóak, melyről szóban is tájékoztatást kapnak. Kizárólag azon személyek használják az 

adatokat, akiknek a feladataikhoz ténylegesen indokolt. 

  Az adott területre vonatkozó adatok kezeléséről külön-külön Adatkezelési tájékoztató 

rendelkezik. (AT 6, AT 7, AT 8) 

 Fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és jogsérelemmel járó megoldás 

alkalmazása történik. 

 Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési teszt készítése, melynek célja, hogy az 

érintett adatszolgáltatók megfelelő információkkal rendelkezzenek az adatkezelésről. 

 A hallgató érdekképviseletekkel szükség esetén egyeztetés történik. 

 Az adatok korlátozott tárolási ideje, valamint a jogosultságok szigorú szabályozása miatt az 

érintettek jogai és szabadsága nem sérül. 

 Az érintettek tiltakozása esetén az adatkezelés változtatásának lehetősége fennáll, amennyiben 

az, az EKI törvényes feladatvégzését nem korlátozza. 

 

 

 

 

 


