
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adatkezelő: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), ELTE 
Informatikai Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C), Dékáni Hivatal, mint 
szervezeti egység (kifejezetten Benczekovits Bernadett Villő, oktatási asszisztens), 
valamint a pályázati adatlapon megjelölt szervezeti egység vezetője, valamint a 
szerződéskötésért felelős szervezeti egység ügyintézője, Diáktámogató Központ 
munkatársai 

Az adatkezelés célja: Az ELTE Informatikai Kar a 2022/2023 tanév 2. félévében szükséges oktatás 
támogatási (demonstrátori) feladatokat ellátó hallgatók kiválasztására 
elektronikus úton pályázatot bonyolít le. Az adatkezelés célja a feladatot vállaló és 
annak ellátására alkalmas hallgatók kiválasztása, valamint a velük való 
kapcsolattartás. 

Kezelt adatok köre:  Személyes adatok: név, neptun kód, születési idő, állampolgárság, nyelvtudás, 
lakcím, telefon, mobil telefon, email cím, információ adókártyáról, TAJ 
kártyáról, lakcímkártyáról 

Tanulmányokra vonatkozó adatok: képzési helyszín, képzési szint, szak, 
specializáció, korábbi demonstrátori tevékenységre vonatkozó információ, 
teljesített félévek száma, előző lezárt félév tanulmányi átlaga, azt megelőző 
félév tanulmányi átlaga, összes teljesített kreditek száma 

A pályázat keretében vállalt feladatra vonatkozó információk: feladat teljesítéséért 
járó díjazás kifizetés módja (költségtérítés mérséklése vagy pénzbeli juttatás), 
demonstrátori tevékenység típusa, tanszék/szervezeti egység neve, tantárgy 
és oktató megnevezése, vállalt demonstrátori tevékenység mennyisége 
(óra/hét). 

 

Az adatok forrása: Az MS Forms (Microsoft 365) alkalmazás segítségével lebonyolított oktatás 
támogatási (demonstrátori) feladatokat ellátó hallgatók kiválasztását célzó 
pályázaton résztvevő személy önkéntes adatszolgáltatása. 

Az adatkezelés jogalapja:  Önkéntes hozzájárulás. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 

Adatkezelési műveletek: Az érintett által szolgáltatott adatokat gyűjtjük, tároljuk, azokat elemezzük. 

Adattovábbítás: A gyűjtött adatokat 3. fél számára nem továbbítjuk. 

Adatkezelés időtartama: 2023.07.31-ig. Ezt megelőzően is töröljük az adatait, ha törlési kérelmet nyújtott 
be. 

Jogérvényesítés: A résztvevő bármikor kérheti adatai törlését, javítását, vagy az adatkezelésről 
tájékoztatást, azokhoz bármikor hozzáférhet a bernadett@inf.elte.hu e- mail 
címen. Kérdés esetén fordulhat az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Csibra 
Klára, Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda, 1053 Budapest, Ferenciek tere 
6. III. emelet, Tel.: +36-1-411-6500 / 2855, e-mail: strategia@rk.elte.hu). Vita 
esetén a résztvevő jogai védelmében a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz vagy a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz 
fordulhat. 

 

Kedves Résztvevő! 

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 16. §, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatja az érintettet az ELTE Informatikai Karhoz a 2022/2023 tanév 2. 
félévében szükséges oktatás támogatási (demonstrátori) feladatokat ellátó hallgatók kiválasztására irányuló 
elektronikus úton lebonyolított pályázatban szereplő (személyes) adataikkal kapcsolatos adatkezelésről. A pályázat 
keretében megadott adatok alapján történik a feladat ellátását vállaló hallgatók kiválasztása. 
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