ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat - ELTE EKSZ Portál
Mire használjuk az Ön adatait?
•
Az adatkezelő által foglalkoztatott munkatársak munkájára vonatkozó információk és hivatalos elérhetőségeinek közzétételére.
•
Felhasználói azonosítás céljából az ELTE EKSZ portálon, dolgozói regisztrációhoz kötött tartalmak eléréséhez.
Mely adatait fogjuk kezelni?

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Meddig kezeljük az Ön adatait?

név
munkahelyi e-mail cím
munkahelyi telefonszám
szervezeti egység
státusz/titulus

Az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) f. pont

feladatkörök

Az adatkezelő által történő foglalkoztatás idejéig.

MTMT oldal linkje
fénykép
tanulmányok
továbbképzések
korábbi munkahelyek

Önkéntes hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) a. pont

publikációk, előadások
NEPTUN-kód
e-mail cím
első belépés időpontja

Önkéntes hozzájárulás
(GDPR 6. cikk (1) a. pont)

Az első bejelentkezéstől kezdve az adatkezelő
által történő foglalkoztatás idejéig.

utolsó belépés időpontja
Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?
Adatkezelő:
•
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. függeléke:
https://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz)
Adatfeldolgozó alkalmazására nem kerül sor.
Az Önt megillető jogosultságok1:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről,
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz,
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog, - ha
pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
4. tájékoztatás címzettek személyéről – kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában) – amennyiben szüksége van
rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen
7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya – kérjük jelezze, ha ilyet észlel;
8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni?
Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez
Az ELTE adatvédelmi tisztviselője:
dr. Rigó Kinga
ELTE Rektori Kabinet
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: +36 1 411-6500 /2855
Email: kinga.rigo@rk.elte.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
Bírósághoz
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja.
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