
Adatkezelési tájékoztató  

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem által végzett 

 UniPass kártyákhoz kapcsolódó adatkezelésekről 

 

 

Bevezetés 
 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Debreceni Egyetemmel kötött 

együttműködési megállapodás keretében csatlakozott az UniBike Egyetemi Bérkerékpár 

Rendszerhez.  

A kerékpárrendszer szolgáltatásainak elérését az UniPass kártyarendszer biztosítja. Az UniPass 

kártya célja az adott felsőoktatási intézmény területén belül a személyazonosság igazolása, 

valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így többek között az UniBike 

kerékpárrendszerhez való hozzáférés biztosítása.  

Az UniPass kártyarendszer a Debreceni Egyetem tulajdona, azt a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem az UniBike kerékpárrendszer közös bővítése és fenntartása tárgyában 

kötött, a két intézmény közötti együttműködési megállapodás alapján és feltételeivel veszi 

igénybe.  

Debreceni Egyetem Kancellária UniPass Kártyamenedzsment Központja adatfeldolgozóként 

gondoskodik az UniPass kártyák gyártásáról, valamint az UniPass kártyarendszer működéséről.  

Az UniPass Kártyamenedzsment Központ mindezen túl a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem Tanulmányi Osztályán és a http://drhe.unipass.hu/ kártyamenedzsment felületen 

kapcsolatot tart az UniPass kártyát használó hallgatókkal, oktatókkal, dolgozókkal.  

Az UniPass kártyákhoz kapcsolódó adatkezelés a jogszabályokban meghatározott keretek 

között a Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem között – DE 

részéről VII/776/2018. iktatószámon, a DRHE részéről 1563-7/2018/14.09. iktatószámon – 

létrejött megállapodás mellékletét képező adatfeldolgozói szerződés alapján történik.  

 

1. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

A DRHE Unipass kártyához kapcsolódó adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések 

vonatkoznak:  

- 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 rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR); 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

- 2011. évi CXII. törvényben előírt keretek között, a 2011. évi CCIV. törvény nemzeti 

felsőoktatásról; 

- az MRE Zsinatának az MRE felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvénye; 

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

  

http://drhe.unipass.hu/


2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 

Név / cégnév: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

Postacím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

Adószám: 19876182-2-09 

e-mail: unipass@drhe.hu 

telefonszám: 52/518-578 

 

3. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei: 

Név / cégnév: 
Debreceni Egyetem Kancellária UniPass 

Kártyamenedzsment Központ 

Székhely: 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. III. emelet 302. 

szoba 

Postacím: 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. III. emelet 302. 

szoba 

Adószám: 15329750-4-09 

e-mail: unipass@unideb.hu 

telefonszám: 52/512-900/62771, 62773, 62774, 62775 

 

4. Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

4.1. Az adatkezelés célja:  

A DRHE kártyamenedzsment rendszerében történő személyes adatok kezelése. 

4.2. Kezelt adatok köre:  

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

A Neptun rendszerből és a humánpolitikai nyilvántartásból átvett adatok: 

- név, 

- születési dátum, 

- e-mail cím, 

- neptun kód, 

- egyetemi polgári jogviszony. 

A kártyamenedzsment rendszerbe feltöltött adatok: 

- kártyaszám, 

- kártya érvényessége, 

- kártya vonalkódja, 

- kártya RFID (rádiófrekvenciás chip), 

- fénykép. 

4.3. Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelés és adattovábbítás során a jogos érdek, a kártyaigénylés során pedig az érintett 

hozzájárulása [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés].  



4.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év 

4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre:  

- a DRHE Tanulmányi Osztályának az UniPass kártyák gyártási folyamatának nyomon 

követésével megbízott illetékes munkatársa 

- a DE UniPass Kártyamenedzsment Központ munkatársai  

- a kártyamenedzsment rendszer fejlesztői  

4.6. Adattovábbítás:  

A kártyabirtokosokra vonatkozó, fent megnevezett személyes adatokat a kártyamenedzsment 

rendszer a DRHE tanulmányi rendszeréből és humánpolitikai nyilvántartásából kapja. A 

kártyaigényléshez bekért igazolványkép mellett a kártyamenedzsment rendszer az alábbi 

adatokat generálja: kártyaszám, a kártya érvényességi ideje, a kártya vonalkódja, a kártya RFID 

(rádiófrekvenciás chip).  

4.7. Az adatfeldolgozás célja:  

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kártyamenedzsment rendszerének a 

Debreceni Egyetem UniPass kártyarendszeréhez csatlakoztatása, az UniPass kártyák legyártása 

érdekében.  

4.8. Az adatfeldolgozás terjedelme: A kártyarendszerhez kapcsolódó adatfeldolgozás során az 

adatfeldolgozó meghatározza az igénylők körét, részükre elkészíti az UniPass kártyákat. A 4.2. 

pontban meghatározott személyes adatok kezelése csak a kártyák gyártása és működésüknek 

menedzselése érdekében történik az Adatkezelő által meghatározott mértékben, kizárólag az 

Adatfeldolgozó által végzett feladattal kapcsolatban. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében 

kezeli a személyes adatokat más, további adatfeldolgozó igénybevétele nélkül. 

4.9. Adatbiztonság:  

Mind az adatkezelő, mind adatfeldolgozó a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot 

garantálja szakértői szintű ismeretek és a megfelelő erőforrások biztosításával, a GDPR 

követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedésekkel. 

 

5. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem által az UniPass kártyákhoz kapcsolódóan kezelt személyes 

adatokról. Ebben az esetben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem illetékes 

munkatársa az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az 

alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;  

- milyen adatkezelés célokból;  

- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 

- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;  

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 

5.2. Másolat kéréséhez való jog 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem által az UniPass kártyákhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokról. 

Ebben az esetben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem az Ön által megjelölt 

elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket 

Önről kezelünk.  



5.3. Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát.  

5.4. Törléshez való jog 

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön 

kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.  

5.5. Korlátozáshoz való jog 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:  

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, 

amíg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem illetékes munkatársa ellenőrizi a 

személyes adatok pontosságát;  

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- ha a Debreceni Református Hittudományi Egyetem már nincs szüksége a személyes 

adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelme esetében azt is meg kell jelölni, hogy mely fent 

megjelölt okból kéri a korlátozást.  

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az adatkezelés korlátozására irányuló 

kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten 

tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír 

alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.  

5.6. Tiltakozás 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek 

mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján 

végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes 

adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.  

5.7. A joggyakorlás közös szabályai 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül 

teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  

A kérelem megtagadása esetén a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint 

arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartja magának azt a jogot, hogy ha 

megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek 

tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben 

indokolt, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem meggyőződjön arról, hogy a 

kérelem a jogosult személytől származik 

 

6. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, értesítse az Egyetem adatvédelmi 

tisztviselőjét, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 



Az adatvédelmi tisztviselő adatai megtalálhatóak honlapunkon, a 

https://www.drhe.hu/hu/node/95 weboldalon.  

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, akkor a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL: https://naih.hu  

Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

 
 


