Adatkezelési tájékoztató
felvételi eljáráshoz
Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet
(a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Szent Pál Akadémia (SZPA) tájékoztassa az
érintettet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben történő adatkezelésről, illetve a személyes adatok és
egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról.
A felvételi eljárás keretében kezelt adatok
Személyes adatok
Név előtag
Vezetéknév
Keresztnév
Születési név előtag
Születési vezetéknév
Születési keresztnév
Neme
Anyja vezetékneve
Anyja keresztneve
Anyja név előtag
Születési ország
Születési megye
Születési település
Születési dátum
Állampolgárság
Adóazonosító
TAJ szám
Állandó lakcím irányítószám
Állandó lakcím ország
Állandó lakcím település
Állandó lakcím (közterület neve, jellege, házszám, épület, emelet, ajtó)
Értesítési cím irányítószám
Értesítési cím ország
Értesítési cím település
Értesítési cím (közterület neve, jellege, házszám, épület, emelet, ajtó)
E-mail cím
Telefonszám
Legmagasabb iskolai végzettség
Más felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú szakképzésben való hallgatói jogviszony
Jogviszonyigazolás feltöltése
Külföldi állampolgárok
Határon túli magyar nemzetiség
A Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme
Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése
A tartózkodásra jogosító okirat száma
Kiállítás dátuma
Érvényesség kezdete

Érvényesség vége
Tartózkodásra jogosító okirat feltöltése
Személyazonosításra alkalmas okirat adatai
Azonosító okirat megnevezése
Azonosító okirat száma
Kiállítás dátuma
Érvényesség kezdete
Érvényesség vége
Érettségi adatok
Megszerzés helye (ország)
Megszerzés helye (intézmény teljes neve)
Intézmény OM kódja (magyarországi intézménynél, ha van)
Érettségi bizonyítvány megszerzésének munkarendje
Intézmény típusa
Megszerzés dátuma
Bizonyítvány azonosítója (évszámmal végződő v. érettségi törzslap száma)
Nyomdai sorszáma (általában a nyomtatvány tetején baloldalon található)
Nyelvvizsga adatok
Nyelv, amelyből nyelvvizsgával rendelkezik
Nyelvtudást igazoló dokumentum típusa
Egyenértékű nyelvvizsga dokumentum típusa
Nyelvtudás foka
Nyelvvizsga típusa
Nyelvvizsga bizonyítvány vagy nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum száma
Bizonyítvány anyakönyvi száma
Kiállítás dátuma
Nyelvtudását igazoló dokumentum feltöltése
A jelentkezés adatai
Milyen tagozatra szeretne jelentkezni?
Milyen finanszírozási formára szeretne jelentkezni?
Dokumentumok
Érettségi bizonyítvány vagy érettségi hiányában jogviszony igazolás
Külföldön szerzett érettségi esetén az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolata és magyar
nyelvű hiteles fordítása
Okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adó-, TAJ-kártya)
Mellékletek (ajánlás nyilatkozat, ajánlások, életrajz, motivációs kérdések, hűségnyilatkozat)
A felvételi eljárásban történő adatkezelés célja
A felvételi eljárás lefolytatása, a felvételi kérelem elbírálása.
A Szent Pál Akadémia az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a jelentkezők és a hallgatók jogainak
gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, a képzés, kutatás megszervezéséhez, a munkáltatói jogok
gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez,
a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához,
elbírálásához és igazolásához, a végzettek pályakövetése céljából nélkülözhetetlenül szükséges személyes és
különleges adatokat tartja nyilván (Nftv. 18: § (1) bekezdés).

Adatkezelő
Szent Pál Akadémia
1103 Budapest, Gyömrői út 69. Oktatási azonosító: FI67069. E-mail: titkarsag@szpa.hu
A hitélettel összefüggő adatok kezelése a felvételi eljárás megfelelő jogosultságú adatkezelői által történik.
Adatfeldolgozó
SDA Informatika Zrt.
Székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46. Cégjegyzékszám: 13-10-011083. Képviselő: Szabó Zoltán.
Az Önt megillető jogosultságok:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
2. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
3. kérelem alapján az adatok helyesbítéséhez, törléséhez és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha
pontatlanul kezeljük az adatait, jelzése alapján javítjuk, töröljük stb. (azzal, hogy bizonyos adatok törlése a
jogviszony megszűnéséhez vezethet)
4. tájékoztatás címzettek személyéről: tájékoztatjuk, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában,
automatikus adatkezelés esetén): amennyiben kéri, átadjuk személyes adatait;
6. tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;
7. automatizált döntéshozatal esetén Önt megilleti az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük,
jelezze, ha ilyet észlel;
8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Az adattárolás időtartama
A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan év, alkalmazotti adatok
esetében a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év, illetve felvételizők esetében a pótfelvételi eljárás
lezárulásától számított harminc nap.
Elérhetőség
Amennyiben az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó kérdése, észrevétele, javaslata van, keresse
hivatalunkat:
Szent Pál Akadémia Rektori Titkárság
1103 Budapest Gyömrői út 69.
Telefon: +36 1 4322720
Telefax: +36 1 4322725
E-mail:
titkarsag@szpa.hu
Hozzájárulás az adatkezeléshez
E nyilatkozat elektronikus vagy papír alapú elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény értelmében Ön hozzájárul ahhoz, hogy felvételi
jelentkezésével kapcsolatos adatait a Szent Pál Akadémia a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kezelhesse.

