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1. A adatkezelő adatai

Név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE).
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Elérhetőségek: telefon: (+36-1) 3180-507; (+36-26) 577-000/2031
E-mail: dpr@ppke.hu

2. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) adatkezelőnél
nyilvántartott adatai felhasználásával, valamint a jogosultak önkéntes, tájékozott, és határozott
hozzájárulása, illetve regisztrációja alapján történik.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a jogosult önkéntes hozzájárulása,
valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása
alapján nyilvántartott adatok az Ftv. 2. számú mellékletének I/B pontjának 1.c alpontja
[„hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok”] alapján.

4. Adatforrások

A Diplomás Pályakövető Rendszer (továbbiakban: DPR) különböző adatforrásokkal különböző
csatornákon keresztül működik együtt. Adatok érkeznek egyfelől a jelenlegi és volt jogosultnak
minősülő hallgatóktól személyes megkeresés során (interjú és paneltagok kérdőívei), illetve online
kérdőíves lekérdezés is történik. E mellett a DPR igénybe veszi a Neptun rendszer adatbázisát,
amelyből félévente frissített adatok kerülnek „felhasználásra” (másolásra).
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5. Adatkezelő, adatgazda

Az adatkezelő a PPKE figyelemmel arra, hogy a DPR-hez nem kötődik különálló jogi személyiség.
Az adatok biztonságáért, valamint az elkészült szabályzat betartásának felügyeletéért a DPR
mindenkori vezetője a felelős, az adatokkal közvetlenül (személyazonosság megállapítására
alkalmas adatsorokkal) és teljes körűen (adatok módosítása, beillesztése és törlése) kizárólag a
DPR mindenkori asszisztense dolgozhat.
A fent felsoroltakon kívül az elemzési munkában megbízás alapján közreműködik egy szakmai stáb
is, amely munkája során részben hozzáfér az elkészült adatbázishoz. A hozzáférés szigorúan
olvasási, betekintési jogot jelent, melynek során a személyes adatok rejtve maradnak. A szakmai
stáb tagjainak kiválasztása és a szabályzat betartatása a mindenkori vezető feladata.
A kutatás résztvevői online/telefonos megkérdezés esetén válaszadásukkal hozzájárulnak ahhoz,
hogy a rendelkezésre álló adatokat pályakövetéssel kapcsolatban a PPKE felhasználja. Az
interjúalanyok

és

paneltagok

válaszadásukkal

valamint

írásbeli

hozzájárulás

keretében

nyilatkoznak válaszaik kezeléséhez.

A PPKE adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A kezelt adatok köre

6.1.

Azonosító adatok: magánszemélyek esetében családi- és utónév, lakcím, telefonszám,
e-mail cím.

6.2.

Az adatkezelés céljából nyilvántartott adatok körét az Ftv. 2. számú melléklete
tartalmazza. Az adatokhoz a többi jogosult nem fér hozzá.

6.3.

Az adatok elemezhetőségére az Ftv. 34. § (7) bekezdése módot ad, amikor „a kezelt
adatok

statisztikai

célra

felhasználhatók,

statisztikai

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók”.
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7. Adatgyűjtési módok és csatornák

A Neptun rendszer adataihoz való körülhatárolt hozzáférés szükséges a kutatás eredményes
lebonyolításához. A kutatásban részt vevő jogosultnak minősülő hallgatóktól írásbeli beleegyező
nyilatkozat kitöltése szükséges ahhoz, hogy frissülő adataikat a Neptun csoport félévente
exportálja a DPR számára az adatbázisból, amely adatokat a DPR asszisztense képes a DPR
adatbázisába beemelni. Az importálás során a személyes adatok a kutatás szempontjából releváns
adatoktól elválasztva, külön adatbázisban kerülnek rögzítésre, amely adatokhoz az asszisztensen
kívül nincs senkinek hozzáférése. Ezen adatokkal az asszisztens is csak különösen indokolt
esetben végezhet tevékenységet (ilyen tevékenység többek között, de nem kizárólagosan az
újabb adatok rendszerben történő rögzítéséhez szükséges beazonosítása, a panel tagjainak
elérhetőségeinek listázása az újabb kutatási hullámoknál, stb.). A kutatás során felhasznált, így
létrejött adatok nem alkalmasak az egyes résztvevők utólagos beazonosítására az elemzők
részéről.
Az interjúk során kérdezőbiztosok segítségével történik az adatfelvétel, majd adatrögzítők
készítik el a hanganyagok leiratát. A kérdezőbiztosok a felvételeket anonim szimbólumokkal
látják el (pl.: „A”, „B” stb.), amely alapján a későbbiekben nem lehetséges az interjúalanyok
beazonosítása. A kérdezőbiztosok nyilatkozatot töltenek ki, amelyben vállalják, hogy az interjúk
során hallottak nem kerülnek a kutatáson kívül felhasználásra, illetve illetéktelen harmadik
személy birtokába.
Az online kérdőívek esetében nincs szükség emberi beavatkozásra: a hallgató által megadott
adatok automatikusan két külön adatbázisba kerülnek (személyes adatok, kutatható adatok).
Online válaszadás esetén is szükséges a nyilatkozat elfogadása (adott esetben hozzájárulás is a
Neptun adatok felhasználásához).
A jogosult a hozzájáruló nyilatkozat, valamint az on-line kérdőív (a továbbiakban: regisztráció)
kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PPKE az ott
feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi
szabályzatban rögzített módon felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről
megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes
adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.
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8. Az adatkezelés célja

Az Ftv. 34. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése.

A TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR-2010-0013 program keretében kutatás szervezése és lebonyolítása a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett hallgatók pályaválasztásáról és elhelyezkedéséről,
azok körülményeiről.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes
adatokat harmadik személyeknek csak a jogosult előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén
adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatok titkosságáról

A jogosult hallgatók személyes adatai külön adatbázisban kerülnek rögzítésre, amelyben minden
hallgatót egyedi azonosítóval látunk el. Minden egyéb adattárban ez az egyéni azonosító szerepel
kizárólag, így az elemzőknek nincs lehetősége visszakeresni a mintaalanyokat.
Szükséges

esetben

a

személyes

adatokat

összegző

adatbázis

alapján

a

mintaalanyok

beazonosíthatóak, erre csak kivételes esetekben lehet szükség (pl.: adatok frissítése a Neptun
rendszerből) és kizárólag a DPR mindenkori asszisztense teheti meg.

10. Publikáció

A publikációk és egyéb megjelenések során hangsúlyosan érvényesül a személyes adatok védelme,
így olyan egyéni tulajdonságjellemzők egy helyen nem kerülnek bemutatásra, amely alapján
beazonosíthatóvá válnának a kutatás résztvevői.
A kezelt adatok kizárólag statisztikai eljárások segítségével kerülnek feldolgozásra, a
publikációkban aggregált, összesített adatok jelennek meg.
A Projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013
A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE
DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

11. Üzemeltetés és adatbiztonsági intézkedések

A DPR adatai a Magyar Köztársaság területén, dedikált adatbázisszerveren találhatóak, amelyhez
a fentebb részletezett kizárólagos jogokon kívül nincs hozzáférési lehetőség.
Az éles szerveren kívül, fizikailag attól elválasztva biztonsági mentésre is sor került napi/heti
rendszerességgel, amely adathordozó fizikai biztonságának garantálása szintén a PPKE feladata.

12. Önkéntesség

A kutatásban minden válaszadó, interjúalany önként vesz részt, a válaszadásra senki nem
kényszeríthető. Az interjúalanyok erről az adatvédelmi nyilatkozattal együtt aláírnak egy
adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat, online megkeresés esetén a válaszadással járulnak hozzá
adataik kezeléséhez.

13. Az adatkezelés időtartama

A PPKE az Ftv. alapján köteles meghatározott adatok tárolására, míg kivételes esetekben külön
engedély birtokában mindaddig jogosult a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) által gyűjtött
személyes adatok kezelésére, amíg a jogosult írásban nem kéri személyes adatainak a törlését.

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A PPKE fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogosultak előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A jogosult azzal, hogy nem kéri a személyes adatainak a törlését,
elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
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15. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a jogosultak írásban tájékoztatást kérhetnek. A PPKE kérésre
tájékoztatást ad a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet írásban, vagy e-mailben a dpr@ppke.hu címre kell
eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A jogosultak kérhetik adataik
törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogosult jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv. valamint a Magyar Köztársaság Polgári
törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi
biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40., adatved@obh.hu).

A jogosultak egyéb kérdéseiket, illetve észrevételeiket az adatkezelő jelen adatkezelési
szabályzatában megjelölt e-mail címére küldhetik el.

Mellékletek:
M1. Adatvédelmi nyilatkozat – [Öregdiák]
M2. Adatvédelmi nyilatkozat – [Szakértői]
M3. Titoktartási nyilatkozat - [Közreműködők]
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Melléklet
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Adatvédelmi nyilatkozat
Interjúalanyok hozzájárulása
[Öregdiák]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által megvalósításra kerülő, a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR –
2010-0013 program keretében szervezett kutatás során készült interjúk alanyainak személye és
adatai nem kerülnek harmadik fél kezelésébe, az interjúkat név nélkül dolgozzuk fel, az
eredmények közzététele kizárólag összesítések formájában történik.
Az interjúalanyok kiválasztása véletlenszerűen történt, az intézményben diplomát szerzett
egykori hallgatók közül.

Papszt Miklós
DPR szakmai vezető

Hozzájárulás

Alulírott …..................................., nyilatkozom, hogy az interjú elkészítéséhez, és az
elhangzottak kizárólag a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR – 2010-0013 program keretében történő
kutatási célú felhasználásához hozzájárulok.
Továbbá:
•

szóbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy a Diplomás Pályakövető Rendszer

adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető a PPKE honlapján (http://www.dpr.ppke.hu),
•

a szabályzatot megismertem, és az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt, ....................

…....................................
Interjúalany aláírása
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Adatvédelmi nyilatkozat
Interjúalanyok hozzájárulása
[Szakértői]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által megvalósításra kerülő, a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR –
2010-0013 program keretében szervezett kutatás során készült interjúk alanyainak személye és
adatai nem kerülnek harmadik fél kezelésébe, az interjúkat név nélkül dolgozzuk fel, az
eredmények közzététele kizárólag összesítések formájában történik.
Az interjúalanyok kiválasztása szakmai szempontok szerint történt, az intézményben végzetteket
alkalmazó munkáltatók közül.

Papszt Miklós
DPR szakmai vezető

Hozzájárulás

Alulírott …..................................., nyilatkozom, hogy az interjú elkészítéséhez , és az
elhangzottak kizárólag a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR – 2010-0013 program keretében történő
kutatási célú felhasználásához hozzájárulok.
Továbbá:
•

szóbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy a Diplomás Pályakövető Rendszer

adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető a PPKE honlapján (http://www.dpr.ppke.hu),
•

a szabályzatot megismertem, és az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt, ....................

…....................................
Interjúalany aláírása
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Adatvédelmi nyilatkozat
Paneltagok hozzájárulása
[Hallgatói]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által megvalósításra kerülő, a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR –
2010-0013 program keretében szervezett kutatás során készült interjúk és kérdőívek alanyainak
személye és adatai nem kerülnek harmadik fél kezelésébe, az interjúkat és kérdőíveket név
nélkül dolgozzuk fel, az eredmények közzététele kizárólag összesítések formájában történik.
A megkérdezettek kiválasztása szakmai szempontok szerint történt, az intézményben aktív
hallgatói jogviszonyban lévők közül.

Papszt Miklós
DPR szakmai vezető

Hozzájárulás

Alulírott …..................................., nyilatkozom, hogy az interjú, valamint a kérdőív
elkészítéséhez , és a válaszoknak, valamint hallgatói pályakövetés keretében felhasznált
adataimnak beleértve a Neptun Egységes Tanulmányi Redszerben (Neptun) tárolt adataimnak
kizárólag a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR – 2010-0013 program keretében történő kutatási célú
felhasználásához hozzájárulok.
Továbbá:
•

szóbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy a Diplomás Pályakövető Rendszer

adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető a PPKE honlapján (http://www.dpr.ppke.hu),
•

a szabályzatot megismertem, és az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt, ....................

…....................................
Interjúalany aláírása
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DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

Titoktartási nyilatkozat
[Közreműködők]

Alulírott…………………………………………………, kijelentem, hogy a TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR – 20100013 program keretében tudomásomra jutott személyes/azonosító adatokat, a megkérdezettek
egyéni válaszait, a kutatási eredményeket és eljárásokat, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos
mindenfajta információt:


bizalmasan kezelek,



azokat harmadik személynek át nem adom, hozzáférhetővé nem teszem,



azokról harmadik személynek (és/vagy médiának) nyilatkozatot nem adok, azokról
tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nyilatkozatot nem teszek,



magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem
alkalmazom,



azokról másolatot nem készítek.

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyom, megbízásom fennállását követően is terhel.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Ptk. által
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben, beleértve a titoktartási
kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt is.

Budapest, …………………………………..

……………………………………
Nyilatkozattevő

A Projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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