
Adatkezelési tájékoztató  
a hallgatók egészségi állapotának felmérésével összefüggő adatkezelésekről 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar  

- Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 
- http://www.music.unideb.hu 
- Postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 
- E-mail cím: music@music.unideb.hu 
- Telefonszám:  52/512-900/23811 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

- 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
rendelet (a továbbiakban: GDPR).  

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  

- 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

Az adatkezelés célja a felsőoktatási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében az 
egészségügyi válsághelyzet idején a hallgatók egészségi állapotának felmérése a „Nyilatkozat 
a Debreceni Egyetem hallgatóinak egészségügyi állapotáról” kérdőív kitöltésének segítségével. 

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

Hallgató neve, állampolgársága, Neptun kódja, külföldi utazásra vonatkozó adatok, a COVID-
19 fertőzéssel összefüggő kapcsolatainak adatai, a COVID-19 fertőzéssel összefüggő egészségi 
állapotra vonatkozó adatok, a COVID-19 fertőzéssel összefüggő hatósági karanténra vonatkozó 
adatok. 

Az adatkezelés jogalapja közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint, az 
egészségügyi adatok esetében jelentős közérdek a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont alapján. 

Az adatkezelés időtartama az egészségügyi válsághelyzet időtartama. 

Az adatokhoz a Tanulmányi Osztály vezetője és munkatársai férnek hozzá, emellett a hallgató 
által látogatott előadás és/vagy gyakorlat vezetője kérheti a hallgatót a nyilatkozata Tanulmányi 
Osztály által érkeztetett példányának bemutatására. 

A Tanulmányi Osztályra leadott nyilatkozatok tárolása papír alapon, külön mappában, zárt 
szekrényben történik. 

A nyilatkozatokat átvételkor értékeljük az alapján, hogy az elmúlt két hétben tartózkodott-e a 
hallgató külföldön, illetve bevallása szerint produkál-e COVID vírusra utaló tüneteket (1-5. 
pont). 

A nyilatkozatokban szereplő személyes adatok továbbítására nem kerül sor. 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt megilleti a tájékoztatáshoz, másolat 
kéréséhez, helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozáshoz való jog. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve 
bírósághoz fordulhat.  


