
  

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt „Alumni rendszer működtetése” megnevezésű 

adatkezeléshez 

Az Egyetem a fent megnevezett adatkezelést GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

szerinti jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az 

alábbiak szerint végezte el: 

 

1. Az adatkezelő jogos érdeke: 

 

1.1. Az érintettek köre: az adatkezelővel és jogelőd intézményeivel hallgatói/tanulmányi 

szerződést kötő, és a képzést teljesítő/sikeres záróvizsgát/sikeres kimeneti vizsgát teljesítő 

természetes személyek (Alumnik). 

1.2. Az adatok jellege: Az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt adatok, így: személyes 

adatok, tanulmányi adatok, életrajzi és levéltári adatok 

1.3 Az adatkezelés célja: A Széchenyi István Egyetem (továbbiakban Egyetem) Alumni 

rendszerének működtetése, folyamatos frissítése, személyre szabott tájékoztatás az Alumnik 

részére (üzenet, hírlevél, e-mail, SMS, telefonos megkeresés, applikáció) továbbtanulási 

lehetőségekről, Alumnik által igénybe vehető kedvezményekről, pályázatokról, 

rendezvényekről, szaktárskeresés, szakmai karrier támogatása, oklevelek és emlékoklevelek 

kiállítása, igazolások kiállítása az Alumnik részére, valamint statisztikák készítése. 

1.4 Az érdek jogszerűségének igazolása, a jogos érdek bemutatása: A megnevezett 

személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges az Alumni rendszer megfelelő 

működtetéséhez, folyamatos frissítéséhez, így beleértve az Alumnik személyre szabott 

tájékoztatását, szakmai karrierjük támogatását, Alumniknak szóló rendezvények szervezését, 

Alumnik által igényelt igazolások és oklevelek kiállítását. A személyes adatok köre az Alumni 

rendszer működtetéséhez szükséges leminimálisabb körben került kialakításra. A személyes 

adatok kezelése a fentiekre tekintettel az Egyetem jogszerű érdekeit, valamint ezzel együtt az 

Alumnik érdekeit is szolgálja, hiszen így kellő időben megfelelő információkat szerezhetnek az 

Őket érintő hírekről, rendezvényekről, pályázatokról, kedvezményekről, könnyeben 

igényelhetik a számukra szükséges igazolásokat (pl. nyugdíjhoz), részt vehetnek szakmai 

karrierjüket segítő programokon. 

Megállapítás: A fentiek alapján az Egyetem részéről az adatkezeléshez fűződő érdek 

törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható. 

 

  



  

2. Az adatkezelés szükségessége 

 

2.1 Az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos: A 

hivatkozott személyes adatok kezelése az Alumni rendszer megfelelő működtetéséhez, 

folyamatos frissítéséhez, statisztikák készítéséhez, a személyre szabott tájékoztatáshoz 

valamint a fentebb leírt Alumnik részére nyújtandó szolgáltatások biztosításához feltétlenül 

szükséges, arra minden kétséget kizárólag alkalmas és azzal arányos. 

2.2 A cél elérésére alkalmas alternatívák, kevésbé korlátozó megoldások vizsgálata: Az 

Egyetemnek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek 

segítségével a fenti célokat az adatkezelés nélkül el tudná érni. Az Egyetem az 

adattakarékosság elvével összhangban már a 1.3 pontban említett célok eléréshez szükséges 

adatok körének felmérésekor és a kapcsolattartási csatornák megállapításakor tekintettel volt 

arra, hogy az adatkezelés céljának biztosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat 

kezelje. 

Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az 1.3 pontban meghatározott cél 

eléréséhez az adatkezelés feltétlenül szükséges, arra alkalmas, és azzal arányban áll. 

 

3. Az adatkezelés hatásainak vizsgálata 

 

3.1 Az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások az érintett számára. Érinti-e 

negatívan, okoz-e sérelmet az érintett számára: Az adatkezelés az érintettek szempontjából 

nem korlátozó. Az általános marketing (reklám) üzenetek küldése megtiltásának lehetőségét 

a Tájékoztatóban írtak szerint az Egyetem lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet 

zavarná az adatkezelés. Az érintettnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. 

Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 21. cikk (1) bekezdés szerinti tiltakozáshoz való 

joga biztosított. Emellett az Alumni rendszerének működtetése, folyamatos frissítése, 

személyre szabott tájékoztatás az Alumnik részére (üzenet, hírlevél, e-mail, SMS, telefonos 

megkeresés, applikáció) továbbtanulási lehetőségekről, Alumnik által igénybe vehető 

kedvezményekről, pályázatokról, rendezvényekről, szaktárskeresés, szakmai karrier 

támogatása, oklevelek és emlékoklevelek kiállítása, igazolások kiállítása az Alumnik részére 

számos előnnyel is jár az érintetteknek. A személyes adatok kezelése az érintettek 

zaklatásával, rendszeres többlet-cselekmények elvégzésével, vagy magánéletükbe, jogaikba 

való intruzív beavatkozással nem jár. 

 

3.2 Az érintett ésszerű elvárásainak vizsgálata azzal összefüggésben, hogy ésszerűen 

számíthatott-e arra, hogy az adatkezelésre az adott jogos érdekből adódóan sor kerülhet: 

Figyelembe véve, hogy az Egyetem a vele hallgatói szerződést kötő, és a tanulmányaikból 

sikeres kimeneti vizsgát teljesítő érintettek részére nyújt tájékoztatást az Őket érintő 

programokról, pályázatokról, lehetőségekről, valamint a felsőoktatásban általánosan 



  

elfogadott az Alumni iroda működése, illetve gyakran az érintettek fordulnak az Alumni 

irodához találkozók szervezésével, bizonyos igazolások, oklevelek kiállítása céljából, így, az 

Egyetemmel való kapcsolatukra és korábbi jogviszonyukra tekintettel ésszerűen számíthattak 

az Alumni rendszer működtetésére, az Alumni iroda működésével, hírekről, programokról, 

találkozókról, pályázatokról, továbbtanulási lehetőségekről kapcsolatos tájékoztatásokra – 

figyelemmel a figyelemmel a GDPR (47) preambulum-bekezdésében írtakra. 

 

Megállapítás: Az Egyetem kellően felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló 

jogokat és érdekeket. 

 

4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok 

 

4.1 Az adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség: Az adatokat az 

Egyetem a saját informatikai rendszeréből, a korábbi törzskönyvekből, nyilvánosan elérhető 

dokumentumokból és az érintettől szerzi meg.  Az adatokhoz kizárólag azon személyek férnek 

hozzá, illetve csak azok végezhetnek rajta műveleteket, akiknek munkakörükből fakadóan ez 

szükséges. A felhasznált adatokat az Egyetem addig tárolja, amíg az érintett és az Alumni iroda 

működése között kapcsolat valószínűsíthető. 

4.2 Az adatok megőrzésének biztonsága érdekében tett intézkedések: Az adatokat az 

Egyetem folyamatosan ellenőrzött, zárt informatikai környezetben tárolja és dolgozza fel. 

4.3 Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: az érintett személyes adatok 

megismerhetősége szigorúan véve kizárólag azon munkavállalók számára lehetséges, akik 

számára az érintett személyes adatok ismerete az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül 

szükséges. 

4.4 Az érintettek ellenőrzéshez és tiltakozáshoz való joga: az érintettek az adatkezelést a 

jelen érdekmérlegelési teszt és a Tájékoztatóban írtak szerint, valamint az ott írt jogaik 

gyakorlása révén ellenőrizhetik, és jogosultak élni tiltakozási jogukkal. Az érintett az 

adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. 

4.5 Az érintettek tájékoztatása: Az Egyetem az adatkezelés körülményeiről az Adatkezelési 

tájékoztatón  keresztül tájékoztatja az érintetteket, amely az Egyetem honlapján az 

alumni.sze.hu oldalon található meg. 

 

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye 

 

 A fentiek alapján megállapítható, hogy az Egyetem jogos érdeke arányosan korlátozza az 

érintettek jogos érdekét. Az érintettek személyes adatainak kezelése az 1.3 pontban leírt célok 

teljesítéséhez, valamint az érintettek kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül 



  

szükséges és arányos, a cél eléréséhez más alternatív lehetőség nem áll rendelkezésre. Az 

érintett az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, megismerheti körülményeit és jogait. Az 

adatkezelés nem okos indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, így az Egyetem 

jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 

 


