ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelő
Universitas-Győr Nonprofit Kft.
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Adószám:21508211-2-08
Cégjegyzékszám:08-09-015303
tothe@sze.hu
+36-96-503-457
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által (szóban, írásban vagy ráutaló magatartással)
kötött szerződésekkel összefüggő kötelezettségek, a neki szóló megrendelések,
valamint a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés további célja, hogy Adatkezelő azok személyeknek, akik ehhez
előzetesen hozzájárultak, üzleti célú megkereséseket küldjön.
Az üzleti folyamatok során az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatok átadása
önkéntes, azonban bizonyos esetekben ezen adatok átadásának megtagadása
kizárhatja az érintett személyt az Adatkezelő szolgáltatásából.
Az Adatkezelő jogos érdekből bizonyos esetekben (EU-s pályázatok dokumentálási
kötelezettsége, referenciák igazolása, közbeszerzési eljárásokon való indulás, bírósági
és hatósági eljárások, tulajdonviszony igazolás) a jogszabályi kötelező megőrzési időn
túl is kezeli az adatokat.
3. Adatok továbbítása
Az Adatkezelő a számlázással összefüggésben kezelt személyes adatokat az ITAGÖKOLEX Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 17. fszt) részére továbbítja, amely a
könyvelési feladatokat végzi Adatkezelő megbízásából. Harmadik országba vagy
nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás nem történik.
4. Tájékoztatás a jogokról
Az Adatkezelő által kezelt adat alanya kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatóságához való jogáról. További információért olvassa el a
GDPR 13-19. cikkelyeit.
5. Elérhetőség
Személyes adatkezelési kérdéseit az alábbi elérhetőségre küldheti meg:
Tóth Eszter ügyvezető 9026 Győr, Egyetem tér 1. tothe@sze.hu
6. Hozzájárulás visszavonásának módja
Előzetes hozzájárulás megadása alapján kezelt személyes adat alanya az 5. pontban
megadott elérhetőségre küldheti meg hozzájárulásának visszavonását.

7. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
7.1 Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról kiállítandó számlához szükséges
adatok.
7.2 Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásra szóló megrendeléshez szükséges
adatok.
7.3 Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés
megkötéséhez szükséges adatok.
7.4 Közvetlen üzletszerzés céljából, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok.
7.5 Az Adatkezelő hazai és/vagy uniós finanszírozású, nyertes pályázatainak
megvalósításához kapcsolódó adatok.
7.6 Álláspályázatokhoz kapott személyes adatok.
8. A személyes adatok tárolása
8.1 Adatkezelő a számlák kiállításához szükséges adatokat a számla keltezésének
naptári évét is beleértve 10 naptári évig tárolja.
8.2 Adatkezelő a diploma nyomtatására és kötésre vonatkozó megrendeléseket azok
rögzítésétől számított 30. napon, a könyvek beszerzésére vonatkozó
megrendeléseket azok rögzítésétől számított 90. napon megsemmisíti. Egyéb
megrendelések közül azokat, amelyeket nem tud teljesíteni a megrendelő erről szóló
értesítését követően semmisíti meg, míg az Adatkezelő által teljesíthető
megrendelések adatait a 8.3 szerint kezeli tovább.
8.3 A szerződéseket az Adatkezelő időkorlát nélkül, működése teljes időtartamában
kezeli.
8.4 A közvetlen üzletszerzés céljára, hozzájárulás alapján kezelt adatokat Adatkezelő
addig kezeli, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy a személyes
adatokra már nincs szükség abból a célból, melyre az Adatkezelő azokat gyűjtötte
vagy kezelte.
8.5 Az Adatkezelő a hazai és/vagy uniós finanszírozású, nyertes pályázatainak
megvalósításához kapcsolódó adatokat a pályázat támogatási szerződésében
meghatározott időtartamig őrzi meg.
8.6 Az álláspályázatokra kapott, személyes adatokat is tartalmazó pályázati anyagokat
Adatkezelő nem őrzi meg, azokat a pályázatban kiírt munkakör betöltését követő 5
napon belül megsemmisíti.
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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@naih.hu
URL https://naih.hu

