Országos Doktori Tanács
Adatkezelési Tájékoztató

A. Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) az Országos Doktori Tanács
(továbbiakban: ODT) által végzett tevékenység során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.
Az ODT a felsőoktatási intézmények doktori iskolái elnökeiből álló testület, amely közhasznú
egyesület formájában látja el a doktori képzéssel, illetve fokozatszerzéssel kapcsolatos
feladatait.
Az ODT a jelen Tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével kívánja biztosítani a
hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok által meghatározott érintetti tájékoztatáshoz
való jog megvalósulását.

A.I. Alkalmazott jogszabályok
Az ODT tevékenységét az Európai Uniós és a magyar jogszabályok alapján végzi. Az
adatkezelésére elsődlegesen az EU általános adatvédelmi rendelete vonatkozik:
1. Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(továbbiakban GDPR).
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban
Eker.tv)
4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

A.II. Mellékletek jegyzéke
1. sz. melléklet: Adatfeldolgozó egyetemek listája
2. sz. melléklet: Adatfeldolgozói megállapodás minta: ODT és egyetem között
3. sz. melléklet: Adatfeldolgozói megállapodás minta: ODT és nem egyetem
adatfeldolgozó között
4. sz. melléklet: Szövegjavaslat: Adatkezelési és adattovábbítási klóz a doktori iskolák
szabályzatához
5. sz. melléklet: Adatkezelési és adattovábbítási hozzájárulási nyilatkozat minta doktori
iskolával történő jogviszony létesítéséhez
6. sz. melléklet: Adatkezelési és adattovábbítási hozzájárulási nyilatkozat minta doktori
iskolában disszertáció benyújtásakor
7. sz. melléklet: ODT felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás minta

A.III.

A Tájékoztató hatálya

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre terjed ki.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan adatokra, amelyek nem hozhatók kapcsolatba
természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok), továbbá nem tartoznak a Tájékoztató hatálya
alá az ODT honlapján használt sütik (ld. E.VI pont).
A Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.
A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásáig tart. Az ODT fenntartja a jogot a jelen
Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon
történő közzétételével gondoskodik.

A.IV.

Fogalmak

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy
a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy;
3. adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
7. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A.V. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen végezi, az érintett
számára biztosítja, hogy az adatkezelés átlátható legyen. Az adatkezelés során érvényesülnie
kell a célhoz kötöttségnek, vagyis az adatkezelés céljának meghatározottnak, egyértelműnek és
jogszerűnek kell lennie. Az érintett adatokat csak addig lehet kezelni, amíg az adatkezelés célja
szempontjából szükséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak
és naprakészek legyenek. A személyes adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy
megfelelő szervezési intézkedés és technika alkalmazásával biztosítva legyen az adatok
biztonsága. Az Adatkezelő biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését és mindent megtesz
annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. Az
Adatkezelő által kezelt személyes adatokat a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók, az Adatkezelő munkavállalói és
tisztségviselői, valamint az adatfeldolgozók ismerhetik meg a tevékenységükhöz szükséges
mértékben. A disszertációkkal kapcsolatos adatok az Nftv. rendelkezései alapján bári által
megtekinthetők az Adatkezelő honlapján.

B. Az Adatkezelő
Az adatok kezelője: Országos Doktori Tanács
Az adatkezelő jogállása: közhasznú egyesület
Az adatkezelő székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Az adatkezelő képviselője: az Országos Doktori Tanács elnöke
Az adatkezelő adószáma: 18999479-1-09
Az adatkezelő telefonszáma: +36-52-512-936
Az adatkezelő email címe: odt@unideb.hu
Az adatkezelő honlapja: https://doktori.hu
Az Nftv. 72.§ (5) szerint "Az Országos Doktori Tanács [...] állást foglal a doktori képzéssel,
fokozatadással kapcsolatos kérdésekben, valamint - a Doktoranduszok Országos Szövetségével
egyeztetve meghatározza a komplex vizsga szervezésének elveit. Az Országos Doktori Tanács
határozza meg a doktori képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának
elveit."
Nftv. 46. §(4) A miniszter évente - a 39. § (5) és (6) bekezdésében megállapított keretek között
-határozattal állapítja meg azt, hogy mely, a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos
képzésen vehető igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj. A képzésre a felvétel teljesítéséhez
szükséges minimális felvételi követelményt (pontszámot) a Kormány rendelete, az adott szak
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére történő éves felvétel feltételeként
teljesítendő minimális felvételi követelményt (pontszámot) a miniszter határozata állapítja meg.
A határozatot a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(5) A (4) bekezdés szerinti döntés előkészítésében
b) a 72. § (5) bekezdése szerint közreműködik az Országos Doktori Tanács
A doktori képzésben jutatott ösztöndíjak teljesítményalapú elosztásában közreműködik az
ODT. Ezen tevékenysége vonatkozásában van szükség az Adatbázis működtetésére és ebből
adódóan lesz Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott adatok vonatkozásában.

C. Az Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött
írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint,
az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az
Adatkezelő nem tartozik felelősséggel az adatfeldolgozók tevékenységéért, amennyiben az
adatfeldolgozók a meghatározott adatkezelési céloktól, illetve a szerződésben rögzítettektől
eltérően járnak el az adatfeldolgozás során. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó
igénybevételére csak az Adatkezelő írásbeli hozzájárulásával jogosultak.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

C.I. A weboldal tárhely-szolgáltatója
Az adatkezeléssel érintett adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz az ODT munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá.
Név:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Telefonszám:
Email cím:

C.II. Szoftverfejlesztők
A honlap készítésével és programozásával megbízott, adatfeldolgozást is végző
szoftverfejlesztők, akik az Adatkezelő utasításai szerint alakítják a honlap megjelenését és
működését.

Jelenleg az ODT-nek nincs adatfeldolgozási feladatot is tartalmazó
szoftverfejlesztési szerződése.Egyetemek

C.III.

Az egyetemek keretében működő Doktori Iskolák egyes esetekben saját maguk –
adminisztrátoraik útján – járnak el meghatározott adatoknak a rendszerbe történő felvétele,
illetve módosítása esetén. Ezeket a műveleteket kizárólag azért végzik, mert az ODT
tevékenysége során ezeket az adatokat kezeli, így a Doktori Iskolák tevékenysége
adatfeldolgozásnak minősül.
Az adatfeldolgozó által karbantartott adatok1:
 disszertációk alapadatai (l. E.I pont)
 a disszertációkkal kapcsolatos egyes további személyes adatok (l. E.I pont)
1

A publikációs adattár, illetve a köztestületi azonosító esetén az adatok megszerzése történhet az érintett
önkéntes adatszolgáltatásával is.



oktatókkal kapcsolatban:
o név, családnév, keresztnév
o kapcsolódó doktori iskola
o születési dátum
o publikációs adattár neve és azonosítója
o köztestületi azonosító
o fokozat, cím
o jelenlegi munkahely
o témavezetett hallgatók
 hallgatókkal kapcsolatban:
o név, családnév, keresztnév
o kapcsolódó doktori iskola
o témavezető(k)
o Neptun kód és az azt kiállító felsőoktatási intézmény
o születési dátum
o publikációs adattár neve és azonosítója
 az ODT honlapjának regisztrált felhasználóival kapcsolatban
o név, családnév, keresztnév
o elérhetőség (email cím, telefonszám)
o felhasználói név
o jelszó titkosított formában
o az utolsó belépési próbálkozás ideje
o az utolsó sikeres belépés ideje
Az adatfeldolgozóként eljáró egyetemek, illetve az egyetemek keretein belül működő doktori
iskolák listája és az egyes, az adatfeldolgozók elérhetőségét biztosító adatok a jelen Tájékoztató
1. számú mellékletében érhető el. A mellékletben az alábbi adatok találhatók meg:
 Egyetem neve:
 Cím:
 Telefonszám:
 E-mail cím:
 Az Egyetem keretében működő doktori iskolák listája, amelyhez kapcsolódó adatokat
az adatfeldolgozó karban tartja:

D. Adattovábbítás
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat más természetes vagy jogi személy részére nem
továbbítja. Az Adatkezelő külön határozatot hozott arról, hogy az általa kezelt adatok egyéb
célra nem adhatók ki. Az említett 283/2014. (V. 23.) sz. határozat elérhető az ODT honlapján.

E. Az egyes adatkezelések
Az ODT feladata a magyarországi doktori képzés és a képzést folytató intézmények, szervezeti
egységek és a doktori képzésben résztvevő oktatók, témavezetők és doktoranduszok, illetve az
egyes disszertációk adatainak interneten történő nyilvánosságának biztosítása (a továbbiakban:
Adatbázis). Az ODT biztosítja az Adatbázis interneten történő elérhetőségét, így a felsőoktatási

intézmények tudományos eredményeiket és kutatói, tudományos humánerőforrásukat teljesen
egységes és jól kereshető rendszerben tudják abban megjeleníteni a nyilvánosság számára. Jelen
Tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Adatbázis keretében megvalósuló adatkezelésekről
tájékoztatást adjon. Az adatkezelés céljáról általánosságban elmondható, hogy arra irányul,
hogy megvalósítsa a doktori képzés és fokozatszerzés eljárásaira vonatkozó adatok egységes és
közérdekű megjelenítését a teljes nyilvánosság, a minőségbiztosítás és a tudományos potenciált
képviselő doktori iskolák és felsőoktatási intézmények érdekében.

E.I. Disszertációk
Az ODT az egyes doktori iskolák képzésében részt vevő hallgatók által benyújtott
disszertációkat az ügyrendjében meghatározott feladata2 alapján, az odaítélt doktori fokozatok
adatait törvényi kötelességéből adódóan nyilvántartásba veszi, amely során az alábbiakban
meghatározott adatok bekerülnek az Adatbázisba és nyilvánosság által elérhetővé és
megtekinthetővé válnak.
A disszertációk esetén az adatok két körét kell megkülönböztetnünk: alapadatok és további
személyes adatok.
A kezelt adatok között csillaggal (*) jelölt adatok esetében az interneten való megjelenítéshez
az érintett külön önkéntes hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában az adott adat az
Adatbázisban ugyanúgy szerepelni fog, azonban nem lesz bárki számára elérhető. Ezzel kívánja
biztosítani az ODT az információs önrendelkezési jog érvényesülését, illetve az adatvédelem
testreszabhatóságát.
1. Alapadatok
A kezelt adatok köre:
- név, családnév, keresztnév
- doktori iskola
- témavezető(k) neve
- fokozatszerzés tudományága
- a kiadott fokozat típusa
- védés dátuma, helye
- védés állapota (pl. sikeres, elmaradt, törölt)
- az értekezés és a tézisfüzetek internetes elérhetősége
- a disszertáció nyelve
Az adatkezelés célja: A nyilvánosság számára információ nyújtása a tudományos fokozatokról,
a megszületett disszertációkról.
Az adatkezelés jogalapja: Az odaítélt fokozatokkal kapcsolatban az érintett adatok kezelésének
jogalapját jogszabályi rendelkezés adja (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pont). Az Nftv. 53. §
(6) bekezdése kimondja, hogy az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell

2

„2.1. Az ODT feladata a magyarországi doktori képzés és a képzést folytató intézmények, szervezeti egységek
és a doktori képzésben résztvevő oktatók, témavezetők és doktoranduszok adatainak interneten történő
nyilvánosságának biztosítása (a továbbiakban: Adatbázis).”

vezetni, amelybe bárki betekinthet, továbbá biztosítani kell a nyilvántartás internetes
hozzáférhetőségét.
A benyújtott disszertációkkal kapcsolatos adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az
érintett önkéntes hozzájárulása. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja lehetővé teszi, hogy az
érintett önkéntes hozzájárulásán alapuljon az adatkezelés. Jelen esetben a doktori iskolák
jelöltjei a disszertáció benyújtásakor vagy azt megelőző időpontban tett nyilatkozatukkal3
hozzájárulnak a megnevezett személyes adataik kezeléséhez.
Amennyiben egy benyújtott disszertáció odaítélt doktori fokozatot eredmény, az adatkezelési
jogalapja jogszabályi rendelkezése lesz, mivel az odaítélt doktori fokozatok vonatkozásában az
Nftv. 53. § (6) bekezdése biztosítja a törvényi jogalapot adatok nyilvántartására.
Az ODT mind a benyújtott disszertációk, mind az odaítélt fokozatok vonatkozásában a fent
meghatározott adatokat tartja nyilván az Adatbázisban.
Az adatok forrása: A disszertációkkal kapcsolatos adatokat az ODT a doktori iskolák
adatszolgáltatása alapján szerzi be.
Az adatkezelés időtartama: Az odaítélt doktori fokozatok esetén a törvény határozatlan ideig
előírja az internetes nyilvánosságot. Az oda nem ítélt fokozatok esetében a védés közzétételétől
számított 7 hónap vagy a védés kitűzött időpontjától számított 7 hónap; amelyik egy konkrét
disszertáció esetében hosszabb idejű adatkezelést tesz lehetővé, azt kell figyelembe venni.
Amennyiben a benyújtott disszertáció oda ítélt fokozatot eredményez, az addigi nyilvántartott
adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama határozatlan időre változik.
2. További személyes adatok
A kezelt adatok köre:
- publikációs adattár neve és azonosítója
- arckép (*)
- saját honlap URL címe
Adatkezelés célja: A doktori fokozatokról és a jelöltről, valamint a jelölt tudományos
munkásságáról még szélesebb körű információ nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja lehetővé teszi, hogy az érintett
önkéntes hozzájárulásán alapuljon az adatkezelés. Jelen esetben a doktori iskolák jelöltjei a
disszertáció benyújtásával hozzájárulnak a megnevezett személyes adataik kezeléséhez.
Az adatok forrása: A megnevezett személyes adatokat az ODT a doktori iskolák
adatszolgáltatása alapján szerzi be, illetve az érintett adatmódosító közlése útján.
Az adatkezelés időtartama: Az adattkezelés az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig
tart.
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Nyilatkozat minta található a mellékletben a doktori iskolával történő jogviszony létesítésekor (5. sz.
melléklet), illetve a disszertáció benyújtásakor (6. sz. melléklet) tett nyilatkozathoz.

E.II. A doktori képzésben részt vevő oktatók
A doktori képzésben oktató személyek, illetve a disszertációk témavezetőinek adatait az ODT
az Adatbázisban nyilvántartja és kezeli. Ezek az adatok általánosságban azt a célt szolgálják,
hogy az oktatók a nyilvánosság számára megismerhetők legyenek, illetve segítsen az
elérésükben. A kezelt adatok között csillaggal (*) jelölt adatok esetében az interneten való
megjelenítéshez az érintett külön önkéntes hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában az adott
adat az Adatbázisban ugyanúgy szerepelni fog, azonban nem lesz bárki számára elérhető. Ezzel
kívánja biztosítani az ODT az információs önrendelkezési jog érvényesülését, illetve az
adatvédelem testreszabhatóságát.
A kezelt adatok köre:
- név, családnév, keresztnév
- kapcsolódó doktori iskola megnevezése
- születési dátum (*)
- email cím (*)
- telefonszám (*)
- mobil telefonszám (*)
- arckép (*)
- saját honlap URL címe (*)
- publikációs adattár neve és azonosítója
- köztestületi azonosító
Az adatkezelés célja: A doktori képzésben részvevő oktatókkal, illetve témavezetőkkel
kapcsolatos adatkezelés az alábbi célokra irányul
- doktori fokozatok nyilvántartása
- a doktori iskola törzstagjainak és témavezetőinek nyilvántartása
- a kiírt doktori témák nyilvánosságának biztosítása
- az érintett személyek azonosíthatóságának és elérhetőségének biztosítása
- gazdagabb információ nyújtása az érintett személyéről, illetve tudományos munkásságáról
Az adatkezelés jogalapja: A név, családnév, keresztnév, illetve a kapcsolódó doktori iskola
esetén jogszabályon alapuló adatkezelés valósul meg az odaítélt doktori fokozatok
vonatkozásában. Az Nftv. 53. § (6) bekezdése határozza meg a jogszabályon alapuló
kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az odaítélt doktori fokozatokról nyilvántartást kell
vezetni, amibe bárki betekinthet. Ebből adódóan az odaítélt doktori fokozatok
nyilvántartásához szükséges adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapulnak.
A további adatok, illetve a benyújtott disszertációkkal kapcsolatos adatok esetén az adatkezelés
jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását vagy az adat
szolgáltatásával adja meg, vagy azokban az esetekben, amikor a doktori iskola szolgáltatja az
adatot, akkor a doktori iskolával való jogviszony létesítésével, illetve a doktori iskola
szabályzatának az elfogadásával adja meg az érintett a hozzájárulását.
Amennyiben egy benyújtott disszertáció odaítélt doktori fokozatot eredmény, az adatkezelési
jogalapja jogszabályi rendelkezése lesz az érintett adatok vonatkozásában, mivel az odaítélt
doktori fokozatok vonatkozásában az Nftv. 53. § (6) bekezdése biztosítja a törvényi jogalapot
adatok nyilvántartására.

A kezel adatok forrása: A doktori iskolák (név családnév, keresztnév, doktori iskola, születési
dátum), illetve az érintett adatszolgáltatás révén kerülnek az adatok az ODT Adatbázisába. A
publikációs adattár neve és azonosítója, illetve a köztestületi azonosító esetén a doktori iskolától
vagy magától az érintettől is származhat az adat.
Az adatkezelés időtartama:
Azokban az esetekben, ahol az érintett önkéntes hozzájárulása a jogalapja az adatkezelésnek a
hozzájárulás visszavonásáig történik az adatkezelés.
Az internetes megjelenítéshez való külön hozzájárulás megadás esetén az adatkezelés az érintett
oktató adatai kezelésének időtartamáig tart.
A doktori iskolák által szolgáltatott adatok esetén a doktori iskolával fennálló jogviszony
megszűnését követő 7 hónapig tart az adatkezelés. Amennyiben oktatóként odaítélt fokozat
kapcsolódik az oktató személyéhez, úgy az adatkezelés jogszabályon alapuló adatkezeléssé
változik, és az odaítélt fokozat adatkezelésének időtartamáig tart.

E.III.

A doktori képzésben részt vevő hallgatók

A doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén az ODT a meghatározott adatok kezelésével
biztosítani kívánja, hogy egy részletes Adatbázis működjön az érintett személyekről, ezzel
szolgáltatva róluk információt, illetve segíti az elérhetőségüket. A kezelt adatok között
csillaggal (*) jelölt adatok esetében az interneten való megjelenítéshez az érintett külön
önkéntes hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában az adott adat az Adatbázisban ugyanúgy
szerepelni fog, azonban nem lesz bárki számára elérhető. Ezzel kívánja biztosítani az ODT az
információs önrendelkezési jog érvényesülését, illetve az adatvédelem testreszabhatóságát. A
doktori képzésben részt vevő hallgatókra ezek a rendelkezések addig vonatkoznak ameddig
megtörténik a disszertáció benyújtása, illetve a doktori fokozat odaítélése. Ezt követően az
E.I pont rendelkezései lesznek irányadók.
A kezel adatok köre:
- név, családnév, keresztnév
- kapcsolódó doktori iskola megnevezése
- FIR azonosító
- Neptun kód és az azt kiállító felsőoktatási intézmény
- születési dátum (*)
- e-mail cím (*)
- telefonszám (*)
- mobilszám (*)
- arckép (*)
- saját honlap URL címe (*)
- Publikációs adattár neve és azonosítója
- köztesületi azonosító
Az adatkezelés célja: A doktori képzésben részvevő hallgatókkal kapcsolatos adatkezelés az
alábbi célokra irányul

- a doktori iskola törzstagjainak és témavezetőinek oktatói (témavezetői) munkásságáról
gazdagabb információ nyújtása
- az érintett személyek azonosíthatóságának és elérhetőségének biztosítása
- gazdagabb információ nyújtása az érintett személyéről, illetve tudományos munkásságáról
Az adatkezelés jogalapja: A név, családnév, keresztnév, illetve a kapcsolódó doktori iskola
esetén, amíg az érintett hallgatóként vesz részt a doktori képzésben, illetve a benyújtott
disszertáció vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Azt
követően, hogy az érintett hallgató fokozatot szerez jogszabályon alapuló adatkezelés valósul
meg. Az Nftv. 53. § (6) bekezdése határozza meg a jogszabályon alapuló kötelezettséget arra
vonatkozóan, hogy az odaítélt doktori fokozatokról nyilvántartást kell vezetni, amibe bárki
betekinthet. Ebből adódóan az odaítélt doktori fokozatok nyilvántartásához szükséges adatok a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapulnak.
A további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett
a hozzájárulását vagy az adat szolgáltatásával adja meg, vagy azokban az esetekben, amikor a
doktori iskola szolgáltatja az adatot, akkor a doktori iskolába való beiratkozással, illetve a
doktori iskola szabályzatának az elfogadásával adja meg az érintett a hozzájárulását.
Amennyiben egy benyújtott disszertáció odaítélt doktori fokozatot eredmény, az adatkezelési
jogalapja jogszabályi rendelkezése lesz az érintett adatok vonatkozásában, mivel az odaítélt
doktori fokozatok vonatkozásában az Nftv. 53. § (6) bekezdése biztosítja a törvényi jogalapot
adatok nyilvántartására.
Az adatok forrása: A doktori iskolák (név, családnév, keresztnév, doktori iskola, FIR azonosító,
Neptun kód és az azt kiadó felsőoktatási intézmény születési dátum), illetve az érintett
adatszolgáltatása révén kerülnek az adatok az ODT Adatbázisába. A publikációs adattár neve
és azonosítója, illetve a köztestületi azonosító esetén a doktori iskolától vagy magától az
érintettől is származhat az adat.
Az adatkezelés időtartama: Azokban az esetekben, ahol az érintett önkéntes hozzájárulása a
jogalapja az adatkezelésnek a hozzájárulás visszavonásáig történik az adatkezelés.
Az internetes megjelenítéshez való külön hozzájárulás megadás esetén az adatkezelés az érintett
oktató adatai kezelésének időtartamáig tart.
A doktori iskolák által szolgáltatott adatok esetén a doktori iskolával fennálló jogviszony
megszűnését követő 7 hónapi tart az adatkezelés. Amennyiben disszertáció benyújtása, illetve
fokozat szerzés kapcsolódik az érintett hallgató személyéhez, úgy az adatkezelésnek már
jogszabályi alapja lesz. A jogszabályon alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés az odaítélt
fokozat adatkezelésének időtartamáig tart.

E.IV.
Az ODT honlapján regisztrált felhasználók, illetve az ODT tisztségviselőire
vonatkozó adatok
Ez a része a Tájékoztatónak mindazokra vonatkozik, akik bármely szerepüknél fogva
felhasználói fiókkal rendelkeznek az ODT adatbázisához történő nevesített hozzáférés
érdekében, ideértve az oktatókat, témavezetőket, hallgatókat, intézményi adminisztrátorokat,
doktori iskola adminisztrátorokat és az ODT tisztségviselőit. Ahhoz, hogy a fent megnevezett

személyek felhasználói fiókkal rendelkezzenek, illetve azt használni tudják meghatározott
személyes adatok kezelésére kerül sor. Ezen kívül az ODT honlapján tájékoztató jelleggel
további személy adatok szerepelnek az ODT tisztségviselőiről.
1. Az ODT honlapján regisztrált felhasználók
A kezel adatok köre:
- név, családnév, keresztnév
- felhasználói név
- jelszó titkosított formában
- az utolsó belépési próbálkozás ideje
- az utolsó sikeres belépés ideje
Az adatkezelés célja: A nevesített hozzáférés, jogosultságkezeléssel védett műveletvégzési
lehetőségek biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek a doktori iskolával való jogviszony létesítése során, a
doktori iskola szabályzata alapján önkéntesen hozzájárulnak a felhasználói fiók létesítéséhez és
hogy azzal kapcsolatban az ODT a megnevezett személyes adataikat kezelje. Az ODT
tisztségviselői a tisztség elfogadásával hozzájárulnak a megnevezett személyes adatai
kezeléséhez.
Az adatok forrása: A doktori iskola, ODT tisztségviselői esetén maga az ODT adatszolgáltatása
vagy az érintett adatmódosításra irányuló közlése.
Az adatkezelés időtartama: A doktori iskolával, illetve az ODT tisztségviselői esetén az ODTvel fennálló jogviszony megszűnését követő 7 hónapig.
2. A ODT tisztségviselőivel kapcsolatban kezelt további személyes adatok
A kezelt adatok köre:
- arckép
- saját honlap URL címe
Az adatkezelés célja: Az érintett tisztségviselőről további, gazdagabb információk nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása adja a jogalapot a meghatározott adatok kezelésére.
Az adatok forrása: Az fent megnevezett adatok az érintett adatközlése révén kerülnek az ODT
adatbázisába.
Az adatkezelés időtartama: Az ODT-vel fennálló jogviszony megszűnését követő 7 hónapig.

E.V. A honlap
Az ODT honlapja a B pontban megadott címen érhető el. Amennyiben egy látogató megtekinti
az ODT honlapját, automatikusan rögzítésre kerülnek a látogató eszközének (pl. laptop, PC,
telefon, tablet) egyes adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a
felkeresett oldalak illetve a látogatást megelőző, ún. ugrópont honlap (referer) címe, egyes
esetben az operációs rendszer típusa, az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre
kerülő adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a látogatás
kezdetétől végéig folyamatosan és automatikusan naplózza. Mivel ezeknek az adatoknak az
automatikus rögzítése a honlapra látogatás pillanatában megtörténik, ezért nincs lehetőség
előzetes tájékoztatásra az adatkezeléssel kapcsolatban. Ezekből az adatokból a rendszer
automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok más személyes adatokkal – a
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ezeket az
információkat kizárólag hibák orvoslására, a minőség javítására és statisztikai célokra
használják fel.
A kezelt adatok köre:
- IP cím,
- látogatás időpontja és dátuma,
- a felkeresett oldalak listája,
- a látogatáshoz használt ugrópont honlap URL címe.
Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás
működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak
védelme. Visszaélések esetén a látogató internet szolgáltatójával és a hatóságokkal
együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására. A honlap
elérésének biztosítása és a hibadiagnosztika lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja: A honlappal kapcsolatban az érintett adatok kezelésének jogalapját
jogszabályi rendelkezés adja (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pont). Az Eker. tv. 13/A. § (3)
bekezdése kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek (jelen esetben IP cím). Ezen kívül az érintett a honlap meglátogatásával, adatbázis
felkeresésével kifejezi a hozzájárulását az meghatározott adatok kezelésére, mivel ezeknek az
adatoknak az automatikus rögzítése a honlapra látogatás pillanatában megtörténik, ezért nincs
lehetőség előzetes tájékoztatásra az adatkezeléssel kapcsolatban.
Az adatok forrása: A látogató számítógépének műszaki okon alapuló adatközlése.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 3 hónap.

E.VI.

Sütik (Cookie-k)

A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz
merevlemezén tárolódik az abban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatáskor aktiválódik
(visszajelez a honlap szolgáltatónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy

rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat, illetve személyes beállításokat. Ezek
azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok.
Az ODT honlapján csak technikai szempontból nélkülözhetetlen, úgynevezett munkamenet
sütiket (session cookie) használnak. Ezeknek a lényege, hogy a látogató eszköze csak
ideiglenesen tárolja a sütiket, addig, amíg a látogató el nem hagyja a honlapot. A munkamenet
sütik érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az
adatvesztés megakadályozása, alapvető funkciók használatának lehetővé tétele. A munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet sütik automatikusan törlődnek a
látogató számítógépéről.
Ezek a technikai szempontból feltétlenül szükséges sütik nem tartoznak sütikre vonatkozó
jogszabály hatálya alá, így a látogató hozzájárulására nincs szükség a használatukhoz.

F. Az Érintettek jogai és érvényesítésük
F.I. Tájékoztatás és hozzáféréshez való jog
Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatai kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Érintett az
Adatai megadásakor szóbeli tájékoztatást kap a Doktori Iskoláktól az adatkezelésről, valamint
a jelen Tájékoztató az Adatkezelő honlapján (www.doktori.hu) bármikor elérhető. Ezen
túlmenően az Érintett jogosult az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérni az adatkezelés
folyamatáról: a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, milyen forrásból
származnak az adatok, mennyi ideig kezeli az Adatkezelő az adott adatot, az
adatfeldolgozókról, arról, hogy történik-e adattovábbítás, milyen jogok és jogorvoslati
lehetőségek illetik meg az Érintettet. Ezen kívül az Érintett jogosult másolatot kérni a kezelt
személyes adatairól.
A tájékoztatás iránti kérelmet írásban postai levél, illetve e-mail útján (továbbiakban írásban)
lehet eljuttatni az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. Az Adatkezelő a tájékoztatást az Érintett által megadott elérhetőségre, postai úton
vagy elektronikusan teljesíti.

F.II. Az adatok helyesbítése
Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő javítsa, helyesbítse, illetve egészítse ki a
pontatlanul, hiányosan rögzített személyes adatát.
Az Adatkezelő ebben az esetben az Érintett által megjelölt adatokat haladéktalanul, de
legfeljebb 10 napon belül pontosítja, helyesbíti, kiegészíti, amennyiben a megfelelő adatok az
Adatkezelő rendelkezésére állnak vagy az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

F.III.

Az adatok törlése

Az Érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől az általa megjelölt személyes adatainak a törlését.
Az Adatkezelő a megjelölt adatok törlését akkor tagadhatja meg, amennyiben az adatkezelés

jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényre
juttatásához, illetve védelméhez.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmét haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem
teljesítéséről és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről
30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az általa megadott elérhetőségen, postai úton vagy
írásban.

F.IV.

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulást.
Az Érintett a visszavonásra vonatkozó nyilatkozatát írásban teheti meg. Ilyen esetben az
Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 15
napon belül töri az Érintett adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás
visszavonása nem érint a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

F.V. Korlátozás kérelméhez való jog
Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő személyes adatainak a kezelését korlátozza. Az
Adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben lehet kérni:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett írásban ellenzi az adatok törlését vagy megalapozottan
feltehető a rendelkezésre álló információk alapján, hogy az adatok törlése sértené az Érintett
jogos érdekeit;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban az
Érintett igényli azokat jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében;
- az adatok törlésének lenne helye, de hatósági eljárás miatt az adatok bizonyítékként való
megőrzése szükséges;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra került, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás iránti kérem megküldését követően az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az
Érintettet a megtett intézkedésekről. A korlátozás estleges feloldásáról az Adatkezelő
előzetesen írásban tájékoztatja az Érintettet.

F.VI.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, illetve az adatkezelés közérdekű vagy az az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az
adatkezelés elleni tiltakozást írásban kell eljuttatni az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az
Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez kapcsolódnak. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a nyilatkozat
elküldésétől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a
tiltakozást. Amennyiben az indokolt az Adatkezelő nem kezeli többé az adatokat.

F.VII.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat, tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon
történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő
közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az Érintett a kérelmét írásban köteles elküldeni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti az Érintett kérelmét és az adatokat
megküldi az Érintett által megadott elérhetőségre, postai úton vagy e-mailben.

F.VIII.

Közös szabályok

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem
az Érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy
a kérelmét olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely kérelmét elutasítja és nem teszi meg a kérelem
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, köteles tájékoztatni az Érintettet a megtagadás
jogalapjáról, indokairól, illetve az Érintett jogorvoslati lehetőségeiről.

F.IX.

Jogorvoslat

1. Panasztétel az Adatkezelőnél
Az Érintett jogainak sérelme esetén az Adatkezelőhöz fordulhat az ügy békés megoldása
érdekében. Az Érintett kérheti, hogy szüntessék meg a jogellenes adatkezelést, illetve az
Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Érintett a panaszt írásban tudja elküldeni
az Adatkezelőnek postai úton vagy e-mailben. Az Adatkezelő az ilyen panaszokat minden
esetben kivizsgálja és 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az eredményről
2. Panasztétel a NAIH-nál
Az Érintett az adatai jogszerűtlen kezelése, illetve jogai sérelme esetén jogosult panaszt tenni a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban NAIH).
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
3. Bírósághoz fordulás joga
Jogszerűtlen adatkezelés, a GDPR-ban foglalt rendelkezések, illetve az érintetti jogok
megsértése esetén az Érintett jogosult bírósághoz fordulni. A bírósághoz fordulás joga abban
az esetben is megilleti az Érintettet, amennyiben panasszal fordult a NAIH-hoz. A per
törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre a GDPR rendelet mellett a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései is irányadók. Az Adatkezelő az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

G. Vegyes rendelkezések
G.I. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a NAIH-nak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira
és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az
adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos, azaz vélhetően magas
kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

G.II. Adatbiztonság
Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelők az általuk kezelt
adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat
csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek
ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelők az Informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak
különösen:
- a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és
hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati
védelem);
- az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,
biztonsági mentés);
- az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

- az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,
vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események
következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelők a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
Az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő,
személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától
kötelese biztonságosan őrizni és védeni.

H. Mellékletek
1. sz. melléklet
Az adatfeldolgozó egyetemek és az azok keretében működő doktori iskolák listája
Egyetem neve, címe, telefonszáma, email címe
Állatorvostudományi Egyetem
1078 Budapest, István utca 2.
+36 (1) 478-4100
info@univet.hu
Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetem
1088 Budapest, Pollack M. tér 3.
+36 (1) 266-3101
rektoratsassistenz@andrassyuni.hu
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
+36 (1) 482-5000
ugyfelszolgalat@uni-corvinus.hu

Budapesti Gazdasági Egyetem
1055 Budapest, Markó utca 29-31.
+36 (1) 374-6200
rektor@uni-bge.hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
+36 (1) 463-1111
info@bme.hu

Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-900
info@unideb.hu

Az Egyetem keretében működő doktori iskolák listája,
amelyhez kapcsolódó adatokat az adatfeldolgozó karban
tartja
Állatorvostudományi Doktori Iskola

Interdiszciplináris doktori iskola

Általános és kvantitatív közgazdaságtan Doktori Iskola
Gazdálkodástani Doktori Iskola
Gazdaságinformatika Doktori Iskola
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola
Politikatudományi Doktori Iskola
Szociológia Doktori Iskola
Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Vállalkozás- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Csonka Pál Doktori Iskola
Építőművészeti Doktori Iskola
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kandó Kálmán Doktori Iskola
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki
tudományok)
Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori
Iskola
Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány)
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola
Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
Egészségtudományok Doktori Iskola
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Fogorvostudományi Doktori Iskola
Földtudományok Doktori Iskola
Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola
Humán Tudományok Doktori Iskola

Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
4026 Debrecen Kálvin tér 16.
+36 (52) 518-501
rektori@drhe.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
+36 (1) 411-6500
kommunikacio@elte.hu

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
+36 (36) 520-400
hivatal@uni-eszterhazy.hu
Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
+36 (1) 469-1050
teologia@lutheran.hu
Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
+36 (82) 505-800

Idegtudományi Doktori iskola
Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori
Iskola
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Irodalomtudományok Doktori Iskola
Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
Kémia Doktori Iskola
Kerpely Kálmán Doktori Iskola
Klinikai orvostudományok doktori iskola
Laki Kálmán Doktori Iskola
Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola
Molekuláris sejt- és immunbiológia Doktori Iskola
Nyelvtudományok Doktori Iskola
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori
Iskola
Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Történelmi és néprajzi doktori iskola
Hittudományi Doktori Iskola

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Biológia Doktori Iskola
Filozófiatudományi Doktori Iskola
Fizika Doktori Iskola
Földtudományi Doktori Iskola
Informatika Doktori Iskola
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Kémia Doktori Iskola
Környezettudományi Doktori Iskola
Matematika Doktori Iskola
Neveléstudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Politikatudományi Doktori Iskola
Pszichológiai Doktori Iskola
Szociológia Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Neveléstudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola

Hittudományi Doktori Iskola

Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

rektor@ke.hu
Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455-9060
rektori.hivatal@kre.hu
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest, Nádor u. 9.
+36 (1) 327-3000
HU_pro-rector@ceu.edu
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
+36 (1) 462-4600
info@zeneakademia.hu
Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
+36 (1) 342-1738
info@mke.hu
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
+36 (46) 565-111
rektudrh@uni-miskolc.hu

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
+36 (1) 392-1100
info@mome.hu
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
+36 (1) 432-9000
nke@uni-nke.hu
Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
+36 (1) 666-5600
rektor@uni-obuda.hu
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2.
+36 (1) 318-7049
tanulmanyioszt@or-zse.hu
Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
+36 (88) 624-000
pr@uni-pannon.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
+36 (1) 429-7200
rekthiv@ppke.hu

Állam- és jogtudományok Doktori Iskola
Hittudományi Doktori Iskola
Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Közgazdaságtudományi doktori iskola
Történettudományi Doktori Iskola

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori
Iskola
Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola
Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola

Hadtudományi Doktori Iskola
Katonai Műszaki Doktori Iskola
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
Rendészeti Tudományok Doktori Iskola
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori
Iskola
Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
Biztonságtudományi Doktori Iskola
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola

Festetics Doktori Iskola
Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola
Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Hittudományi Doktori Iskola
Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
+36 (72) 501-500
info@pte.hu

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 1 459-1500
rektor@semmelweis-univ.hu

Soproni Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
+36 (99) 518-100
rh@uni-sopron.hu

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
+36 (96) 503-400
sze@sze.hu
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
+36 (62) 544-000
info@rekt.szte.hu

Nyelvtudományi Doktori Iskola
Politikaelméleti Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Biológiai Doktori Iskola
Breuer Marcell Doktori Iskola
Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Egészségtudományi Doktori Iskola
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola
Filozófia Doktori Iskola
Fizika Doktori Iskola
Földtudományok Doktori Iskola
Gazdálkodástani Doktori Iskola
Gyógyszertudomány Doktori Iskola
Interdiszciplináris Doktori Iskola
Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola
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Informatika Doktori Iskola
Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
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Irodalomtudományi Doktori Iskola
Kémia Doktori Iskola
Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola
Környezettudományi Doktori Iskola
Közgazdaságtani Doktori Iskola
Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
Neveléstudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola
Biológia Tudományi Doktori Iskola
Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Kertészettudományi Doktori Iskola
Környezettudományi Doktori Iskola
Műszaki Tudományi Doktori Iskola
Növénytudományi Doktori Iskola
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Doktori Iskola

Sporttudományok Doktori Iskola

2. sz. melléklet
Adatfeldolgozói megállapodás minta: az ODT és az egyetemek között

Általános adatfeldolgozási szerződés

amely létrejött az alábbi felek között:
*** Egyetem (székhely:……………………., képviselő:………………) mint Adatfeldolgozó
és
az Országos Doktori Tanács (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., képviselő:………..)
mint Adatkezelő, továbbiakban együtt mint Felek között az alábbiakban meghatározottak
szerint:
1. Jelen megállapodás alapján az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatokat
dolgozhat fel. Az Egyetem mint jogi személy részét képezik a keretei között működő Doktori
Iskolák, amelyek a jelen szerződés tekintetében a tényleges adatfeldolgozási tevékenységet
végzik, így a szerződés tekintetében Adatfeldolgozó alatt az Egyetemmel együtt az érintett
doktori iskolákat is érteni kell.
2. A jelen szerződés meghatározza azon személyes adatok Adatfeldolgozó általi
feldolgozásának és azokhoz történő hozzáférés feltételeit, amelyekért az Adatkezelő felelős. A
szerződés arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében
személyes adatokat dolgoz fel.
3. A szerződésben használat fogalmak ugyanolyan jelentéssel bírnak, mint ahogy azt az
Általános adatvédelmi rendelet4, a GDPR meghatározza.
4. A szerződés értelmezése során a Feleknek figyelembe kell venniük a GDPR-t és más
adatvédelemre vonatkozó, az adott időpontban hatályos jogszabályokat, iránymutatásokat.
5. Az Adatkezelő ebbéli minőségében felelős azért az adatfeldolgozásért, amelyet az
Adatfeldolgozó a jelen szerződés, illetve az Adatkezelő által adott utasítások keretei között
végez. Az Adatkezelő jogosult és köteles ellenőrizni, hogy az adatfeldolgozás gondosan, a
vonatkozó jogszabályok betartásával történik-e. Kizárólag az Adatfeldolgozó tartozik
felelősséggel, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott adatkezelési és adatfeldolgozási
céloktól eltér, nem tartja be a rá vonatkozó jogszabályokat, illetve figyelmen kívül hagyja az
Adatkezelő által adott utasításokat. Amennyiben az Adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy a kapott
utasítás a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, erről köteles haladéktalanul értesíteni az
Adatkezelőt.

4

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

6. Az adatfeldolgozás tárgya, hogy az Adatfeldolgozó az egyes érintettek által szolgáltatott
személyes adatokat az Adatkezelő adatkezelési céljainak megvalósítása érdekében és az
Adatkezelő nevében feldolgozza, melynek keretében az Adatkezelő által működtetett
Adabázisba bevezeti a személyes adatokat, illetve szükséges esetén elvégzi azok módosítását.
7. Az adatfeldolgozás célja, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok bekerüljenek az Adatkezelő
által működtetett Adatbázisba, így a felsőoktatási intézmények tudományos eredményeiket és
kutatói, tudományos humánerőforrásukat teljesen egységes és jól kereshető rendszerben tudják
megjeleníteni a nyilvánosság számára, továbbá megvalósíthatják a doktori képzés és
fokozatszerzés eljárásaira vonatkozó adatok egységes és közérdekű megjelenítését a teljes
nyilvánosság, a minőségbiztosítás és a tudományos potenciált képviselő doktori iskolák és
felsőoktatási intézmények érdekében. Az adatfeldolgozás azt biztosítja, hogy a személyes
adatok elérhetők legyenek a rendszerben, ami az alapja az Adatkezelő adatkezelési
tevékenységének.
8. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:
 disszertációk alapadatai
o név, családnév, keresztnév
o doktori iskola
o témavezető(k) neve
o fokozatszerzés tudományága
o a kiadott fokozat típusa
o védés dátuma, helye
o védés állapota (pl. sikeres, elmaradt, törölt)
o az értekezés és a tézisfüzetek internetes elérhetősége
o a disszertáció nyelve
 a disszertációkkal kapcsolatos egyes további személyes adatok
o publikációs adattár neve és azonosítója
o arckép
o saját honlap URL címe
 oktatókkal kapcsolatban:
o név, családnév, keresztnév
o kapcsolódó doktori iskola
o születési dátum
o publikációs adattár neve és azonosítója
o köztestületi azonosító
o fokozat, cím
o jelenlegi munkahely
o témavezetett hallgatók
 hallgatókkal kapcsolatban:
o név, családnév, keresztnév
o kapcsolódó doktori iskola
o témavezető(k)
o Neptun kód és az azt kiállító felsőoktatási intézmény
o születési dátum
o publikációs adattár neve és azonosítója



az ODT honlapjának regisztrált felhasználóival kapcsolatban
o név, családnév, keresztnév
o elérhetőség (email cím, telefonszám)
o felhasználói név
o jelszó titkosított formában
o az utolsó belépési próbálkozás ideje
o az utolsó sikeres belépés ideje

9. Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, az
általa feldolgozott személyes adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át másra. Az
adatfeldolgozás keretben az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő részére továbbíthatja.
10. Amennyiben egy érintett az Adatfeldolgozóval közvetlenül veszi fel a kapcsolatot
személyes adatainak feldolgozására vonatkozó panasszal, vagy jogainak gyakorlásával
összefüggő kérdéssel kapcsolatban, az Adatfeldolgozó köteles az ilyen kérést indokolatlan
késedelem nélkül, a kérelem tárgyára vonatkozó világos információt magában foglalva
továbbítani az Adatkezelőnek. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes utasítása nélkül nem
kezelheti az ilyen jellegű kérelmet.
11. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a jelen Szerződés szerint személyes adatra, vagy annak
feldolgozására vonatkozó információt harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé, és
semmilyen más módon nem ad át. Az Adatfeldolgozónak azt is biztosítania kell, hogy az
adatfeldolgozásra feljogosított, vagy az adatokhoz másképp hozzáféréssel rendelkező
személyek titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő törvényes titoktartási
kötelezettség alatt állnak. Ezeket a titoktartási rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az
Adatfeldolgozó olyan uniós vagy tagállami jog alapján köteles az információt hozzáférhetővé
tenni, amelynek ő jogalanya. Ilyen esetben az Adatfeldolgozónak erről a jogi követelményről
még az adatfeldolgozás előtt értesítenie kell az Adatkezelőt, kivéve, ha ilyen információ
megosztását a jog fontos közérdekből megtiltja
12. Az Adatkezelő által az adatfeldolgozás érdekében az Adatfeldolgozó rendelkezésére
bocsátott felhasználói fiókok védelme, és ezzel az adatvédelmi rendelkezéseknek történő
megfelelősség érdekében a jelszó titokban tartása az Adatfeldolgozó felelőssége.
13. Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

3. sz. melléklet
Adatfeldolgozói megállapodás minta: az ODT és nem egyetem adatfeldolgozó között

Általános Adatfeldolgozási Szerződés
amely létrejött az alábbi felek között:
*****
tárhelyszolgáltató/szoftverfejlesztő
(cégjegyzék
szám:…………………..,
székhely:……………….., képviselő:……………………..) mint Adatfeldolgozó és
az Országos Doktori Tanács (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
képviselő:………………….) mint Adatkezelő továbbiakban együtt mint Felek között az
alábbiakban meghatározottak szerint:
1.A Felek a jelen adatfeldolgozási szerződéssel összefüggésben szolgáltatásnyújtására
vonatkozó megállapodást kötöttek, annak értelmében és a jelen megállapodás alapján az
Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatokat dolgozhat fel.
2. A jelen szerződés meghatározza azon személyes adatok Adatfeldolgozó általi
feldolgozásának és azokhoz történő hozzáférés feltételeit, amelyekért az Adatkezelő felelős. A
szerződés arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében
személyes adatokat dolgoz fel. Amennyiben a szolgáltatásnyújtására vonatkozó szerződés
megszűnik a jelen megállapodást automatikusan megszűntnek kell tekinteni. A
szolgáltatásnyújtására vonatkozó szerződés megszűnése esetén az Adatfeldolgozó köteles a
kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnek visszajuttatni, valamint szükség esetén, az
Adatkezelő írásbeli rendelkezése alapján az adatokat törölni.
3. A szerződésben használat fogalmak ugyanolyan jelentéssel bírnak, mint ahogy azt az
Általános adatvédelmi rendelet5, a GDPR meghatározza.
4. A szerződés értelmezése során a Feleknek figyelembe kell venniük a GDPR-t és más
adatvédelemre vonatkozó, az adott időpontban hatályos jogszabályokat, iránymutatásokat.
5. Az Adatkezelő ebbéli minőségében felelős azért az adatfeldolgozásért, amelyet az
Adatfeldolgozó a jelen szerződés, illetve az Adatkezelő által adott utasítások keretei között
végez. Az Adatkezelő jogosult és köteles ellenőrizni, hogy az adatfeldolgozás gondosan, a
vonatkozó jogszabályok betartásával történik-e. Kizárólag az Adatfeldolgozó tartozik
felelősséggel, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott adatkezelési és adatfeldolgozási
céloktól eltér, nem tartja be a rá vonatkozó jogszabályokat, illetve figyelmen kívül hagyja az
Adatkezelő által adott utasításokat. Amennyiben az Adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy a kapott
utasítás a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, erről köteles haladéktalanul értesíteni az
Adatkezelőt. Az Adatbázis adatait és az üzemeltetés során keletkező adatokat kizárólag a
5

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

szolgáltatás műszaki minőségének biztosítása érdekében és a meghatározott adatfeldolgozói
céloknak megfelelően használhatják és dolgozhatják fel.
6. Az adatfeldolgozás tárgya, hogy az Országos Doktori Tanács Adatbázisának működéséhez
tárhelyet szolgáltat, illetve a működéshez szükséges szoftverfejlesztői feladatokat elvégzi az
Adatfeldolgozó. Értelemszerűen ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket elvégezze
szükségszerű az Adatbázisban fellelhető adatok megismerése és feldolgozása.
7. Az adatfeldolgozás célja, hogy az Adatbázis működését lehetővé tegyék, az Országos
Doktori Tanács honlapjának hibadiagnosztikáját és funkcióit elemezzék, illetve az előbbiek
fejlesztéséhez az Adatbázis és az üzemeltetés során keletkező adatokat felhasználják.
8. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre az Országos Doktori Tanács Adatkezelési
Tájékoztatójának „Az egyes adatkezelések” című részében meghatározott valamennyi adat.
9. Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, az
általa feldolgozott személyes adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át másra. Az
adatfeldolgozás keretben az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő részére továbbíthatja.
10. Amennyiben egy érintett az Adatfeldolgozóval közvetlenül veszi fel a kapcsolatot
személyes adatainak feldolgozására vonatkozó panasszal, vagy jogainak gyakorlásával
összefüggő kérdéssel kapcsolatban, az Adatfeldolgozó köteles az ilyen kérést indokolatlan
késedelem nélkül, a kérelem tárgyára vonatkozó világos információt magában foglalva
továbbítani az Adatkezelőnek. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes utasítása nélkül nem
kezelheti az ilyen jellegű kérelmet.
11. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a jelen Szerződés szerint személyes adatra, vagy annak
feldolgozására vonatkozó információt harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé, és
semmilyen más módon nem ad át. Az Adatfeldolgozónak azt is biztosítania kell, hogy az
adatfeldolgozásra feljogosított, vagy az adatokhoz másképp hozzáféréssel rendelkező
személyek titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő törvényes titoktartási
kötelezettség alatt állnak. Ezeket a titoktartási rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az
Adatfeldolgozó olyan uniós vagy tagállami jog alapján köteles az információt hozzáférhetővé
tenni, amelynek ő jogalanya. Ilyen esetben az Adatfeldolgozónak erről a jogi követelményről
még az adatfeldolgozás előtt értesítenie kell az Adatkezelőt, kivéve, ha ilyen információ
megosztását a jog fontos közérdekből megtiltja
12. Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

4. sz. melléklet
Szövegjavaslat - Adatkezelési és adattovábbítási klóz a doktori iskolák szabályzatához
Javasoljuk, hogy az Egyetemek, illetve az Egyetemek keretében működő Doktori Iskolák az
Adatkezelési Tájékoztatójukat az alábbi adattovábbításra vonatkozó rendelkezésekkel
egészítsék ki.
Erre azért van szükség, mert a Doktori Iskolák meghatározott személyes adatokat szolgáltatnak
az ODT számára az érintettekről, azonban az új Európai Uniós irányelv (GDPR) alapján ezt
csak akkor tehetik meg, amennyiben az érintetteket az adatkezelési tájékoztatójukban
tájékoztatják arról, hogy adattovábbítási tevékenységet végeznek.
Adattovábbítás:
Az Adatkezelő az érintettek személyes adataival kapcsolatban kizárólag a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban meghatározottak szerint végez adattovábbítást az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók felé.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezeléshez való hozzájárulással az
érintettek az adataik továbbításához is hozzájárulnak.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban nem meghatározott, más adatkezelő részére csak az érintettek
előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő a személyes adatokat.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett
külön hozzájárulása nélkül is a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok
részére azok megkeresésének megfelelően átadja.
Az Adatkezelő által adattovábbítás történik az Országos Doktori Tanács (továbbiakban ODT)
részére az ODT által működtetett Adatbázis fenntartása és jogszabályban6 meghatározott
nyilvántartási kötelezettség biztosítása érdekében.
Az ODT elérhetőségei:
- székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
- levelezési c m: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
- telefon: +36-52-512-936- email cím: odt@unideb.hu
Az ODT felé továbbított adatok köre:
1. Disszertációkkal kapcsolatban: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, fokozatszerzés
tudományága, a kiadott fokozat típusa, védés dátuma, védés állapota, az értekezés és a
tézisfüzetek internetes elérhetősége
2. Oktatókkal kapcsolatban: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, születési dátum,
publikációs adattár neve és azonosító, köztesületi azonosító
3. Hallgatókkal kapcsolatban: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, FIR azonosító,
Neptun kód és az azt kiállító felsőoktatási intézmény, születési dátum, publikációs adattár neve
és azonosítója, köztestületi azonosító
4. ODT honlapjának regisztrált felhasználóival kapcsolatban: név, családnév keresztnév,
felhasználói név, jelszó titkosított formában, az utolsó belépési próbálkozás ideje, az utolsó
sikeres belépés ideje
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Nftv. 53. § (6) bekezdés

5. sz. melléklet
Adatkezelési és adattovábbítási hozzájárulási nyilatkozat minta doktori iskolával történő
jogviszony létesítéséhez

Alulírott ……………………………….. (lakcím: …… ……………………., személyi igazolvány
szám: …………………………….., születési hely, idő:………………………………………..) a
…………………………… Egyetem keretében működő …………………………… Doktori Iskola
(továbbiakban: Doktori Iskola) Adatvédelmi Tájékoztatójának ismeretében önként
hozzájárulok ahhoz, hogy a Doktori Iskola az alább meghatározott személyes adataimat kezelje
és ugyanezen adataim a Doktori Iskola által továbbításra kerüljenek az Országos Doktori
Tanács (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., továbbiakban: ODT) részére.
Továbbá hozzájárulok az ODT Adatbázisának működéséhez és használatához szükséges
felhasználói fiókom létesítéséhez és az azzal kapcsolatos adatkezeléshez.
A kezelt és továbbított adatok köre:
1. Disszertációk esetén: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, fokozatszerzés
tudományága, a kiadott fokozat típusa, védés dátuma, védés állapota, az értekezés és a
tézisfüzetek internetes elérhetősége
2. Oktatókkal kapcsolatban: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, születési dátum,
publikációs adattár neve és azonosító, köztesületi azonosító
3. Hallgatókkal kapcsolatban: név, családnév, keresztnév, doktori iskola, FIR azonosító,
Neptun kód és az azt kiállító felsőoktatási intézmény, születési dátum, publikációs adattár neve
és azonosítója, köztestületi azonosító
4. ODT honlapjának regisztrált felhasználói: név, családnév keresztnév, felhasználói név, jelszó
titkosított formában, az utolsó belépési próbálkozás ideje, az utolsó sikeres belépés ideje

Budapest, 20

………………………………………………
hozzájáruló aláírása

6. sz. melléklet
Adatkezelési és adattovábbítási hozzájárulási nyilatkozat minta doktori iskolában disszertáció
benyújtásakor

Alulírott ……………………………….. (lakcím: ……………………………., személyi igazolvány
szám: …………………………….., születési hely, idő:………………………………………..) a
…………………………… Egyetem keretében működő …………………………… Doktori Iskola
(továbbiakban: Doktori Iskola), illetve az Országos Doktori Tanács(4032 Debrecen, Egyetem
tér 1., továbbiakban: ODT) Adatvédelmi Tájékoztatójának ismeretében önként hozzájárulok
ahhoz, hogy a doktori disszertációm benyújtását követően az alábbi adataim a Doktori Iskola
által továbbításra kerüljenek az ODT részére és az ODT ugyanezen adatok az általa
működtetett Adatbázisban megjelenítse és kezelje

A kezelt és továbbított adatok köre:
1. A doktori képzésben résztvevő vallható által benyújtott disszertáció esetén: név, családnév,
keresztnév, doktori iskola, fokozatszerzés tudományága, a kiadott fokozat típusa, védés dátuma,
védés állapota, az értekezés és a tézisfüzetek internetes elérhetősége, témavezető(k),
disszertáció nyelve

Budapest, 20

………………………………………………
hozzájáruló aláírása

7. sz. melléklet
ODT felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás minta
Alulírott ……………………………….. (lakcím: ……………………………., személyi igazolvány
szám: …………………………….., születési hely, idő:………………………………………..) az
Országos Doktori Tanács (továbbiakban ODT) Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében
önként hozzájárulok ahhoz, hogy az alább meghatározott személyes adataimat az ODT a
honlapján történő felhasználói fiók létesítésével kapcsolatban kezelje, illetve az ODT által
igénybe vett adatfeldolgozók számára szolgáltassa.
A kezelt adatok köre:
1. név, családnév, keresztnév
2. felhasználói név
3. jelszó titkosított formában
4. az utolsó belépési próbálkozás ideje
5. az utolsó sikeres belépés ideje
Az ODT tisztségviselőjek>nt továbbá önként hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataim
alább meghatározott köre tájékoztatás céljából az ODT honlapján közzé tehető legyen.
Az érintett adatok köre:
1. arckép
2. saját honlap URL címe

Budapest, 20

…………………………………
hozzájáruló aláírása

