Adatkezelési Tájékoztató
a 2020. évi általános felvételi eljáráshoz
Kedves Jelentkező!
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár; web: https://lfze.hu/kapcsolat, a továbbiakban: Egyetem) mint adatkezelő mindent
elkövet, hogy megfeleljen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)
foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak.
Bármilyen adatkezeléssel összefüggő kérdése esetén nyugodtan keresse az Egyetem
adatvédelmi tisztviselőjét (dr. Miklós Eszter, e-mail: miklos.eszter@zeneakademia.hu,
adatkezeles@zeneakademia.hu), aki készséggel segít Önnek.
Az Egyetem a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évi
általános felvételi eljárásban a felvételi vizsgákat személyes jelenlét nélkül, elektronikus
kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon bonyolítja le.1
A vizsgamódok részleteit (kommunikációs csatornák, informatikai rendszerek, programok,
videófelvétellel kapcsolatos formai és egyéb követelmények) az Egyetem a felvételi
vizsgakövetelményekkel együtt az Egyetem hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra.
A felvételi vizsgák az alábbi elektronikus kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon valósulhatnak
meg:
a) videókonferencia2;
b) videófelvétel beküldése;
c) elektronikus úton közölt feladatok valós idejű megoldása;
d) beadandó feladat/beadandó dolgozat;
e) online írásbeli vizsga/online teszt.

Kivéve egyes szakirányú továbbképzési szakok esetén: Zongora kamarazene-művész, hegedű
kamarazene-művész, mélyhegedű kamarazene-művész, gordonka kamarazene-művész (Amennyiben a
járványhelyzet személyes megjelenésre lehetőséget ad - csoportos hangszerjáték személyes megjelenéssel)
2 A videókonferencia nem kerül rögzítésre.
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Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag az elektronikus kapcsolattartáson alapuló
vizsgamódokon keresztül beküldött dokumentumok, videófelvételek adatkezelésére
vonatkozik, a jelentkezők egyéb személyes adatait érintő adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatást az Egyetem honlapján elérhető hallgatói adatkezelési tájékoztató tartalmazza:
https://lfze.hu/adatvedelmi-tajekoztato
I.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja:

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási
intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló
101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti gyakorlati vizsgát, a
nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági
vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más
személyek személyes érintkezését ne igényelje.
A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti, a felsőoktatási
intézmények által meghatározott felvételi követelmények
teljesítését úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más
személyek személyes érintkezését ne igényelje (Korm. rendelet 9.
§ (2)-(3) bekezdés).
A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre, valamint
a fentiekben hivatkozott Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
a 2020. évi általános felvételi eljárásban a felvételi vizsgák
elektronikus
kapcsolattartáson
alapuló
vizsgamódokon
valósulnak meg.

Az adatkezelés jogalapja:
Érintettek kategóriái:
Személyes
kategóriái:

Az adatkezelés célja a 2020. évi általános felvételi eljárás
lebonyolítása.
Az adatkezelés az Egyetemre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők.

adatok A 2020. évi általános felvételi eljárásban részt vevő jelentkezők
a) családi neve és keresztneve;
b) felvételi azonosító száma;
c) FELVI rendszerben regisztrált e-mail címe;
d) jelentkezéssel érintett szakja, szakiránya;
e) által beküldött videófelvételek;
f) által beadott feladatok, dolgozatok;
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g) részére elektronikus úton megküldött feladatok valós
idejű megoldásai;
h) által elvégzett online írásbeli vizsga/online teszt.
Tárolás időtartama:

a) A családi név és keresztnév; felvételi azonosító szám;
FELVI rendszerben regisztrált e-mail cím; feltöltött videó;
jelentkezéssel érintett szak, szakirány és a Jelentkező által
beküldött videófelvételek:
Az Egyetem a személyes adatok tárolására külső szolgáltatót vesz
igénybe (Netrix Számítástechnikai és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12.,
Cg:

01-09-706619).

Az

Egyetem

ezúton

tájékoztatja

a

jelentkezőket, hogy a felvételi eljárás lebonyolításában részt vevő
személyek részére a beküldött videófelvételek elérhetősége
továbbításra kerül. A felvételi eljárás lebonyolításában részt vevő
személyek a videófelvételeket az általuk használt eszközökre
ideiglenesen letölthetik kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos
feladataik ellátása céljából.
Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a felvételi eljárásban részt vevő személyek a
videófelvételek általuk használt eszközökről történő törléséről a
jogorvoslatra

nyitva

álló

határidő

leteltét,

amennyiben

jogorvoslati eljárásra kerül sor, úgy annak jogerős lezárását
követően haladéktalanul gondoskodjanak.
b) Jelentkező által beadott feladatok, dolgozatok; jelentkezők
részére elektronikus úton megküldött feladatok valós
idejű megoldásai, jelentkezők által elvégzett online
írásbeli teszt, írásbeli vizsga:
A felvételi eljárás lebonyolításában részt vevő személyek a
fentiekben meghatározott dokumentumokat az általuk használt
eszközökre ideiglenesen letölthetik kizárólag a felvételi eljárással
kapcsolatos feladataik ellátása céljából.
Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a felvételi eljárásban részt vevő személyek a fenti
dokumentumok általuk használt eszközökről történő törléséről a
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jogorvoslatra

nyitva

álló

határidő

leteltét,

amennyiben

jogorvoslati eljárásra kerül sor, úgy annak jogerős lezárását
követően haladéktalanul gondoskodjanak.
Címzettek:

Oktatási és Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársai, a Felvételi
Vizsgáztató Bizottságon kívül az érintett szakcsoportok oktatói,
jogorvoslat esetén a Felvételi Jogorvoslati Bizottság tagjai.
Szükség

esetén

(videófelvételekkel

kapcsolatos

technikai

segítségnyújtás): az Informatikai Osztály kijelölt munkatársai.
Köteles-e megadni
személyes adatot:

a A felvételi vizsgák teljesítése csak az Egyetem által meghatározott
elektronikus
valósulhat

kapcsolattartáson
meg,

ezért

a

alapuló

vizsgamódokon

videófelvételek,

valamint

a

dokumentumok beküldése elengedhetetlen a felvételi eljárás
lebonyolításához.
Történik-e automatizált Nem.
döntéshozatal?

II.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

A felvételi eljárás során az elektronikus kapcsolattartási módokon keresztül benyújtott
videófelvételekhez az Egyetemen belül kizárólag a felvételi eljárás lebonyolításával foglalkozó
munkatársak (Oktatási és Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársai, a Felvételi Vizsgáztató
Bizottság tagjain kívül az egyes szakcsoportok oktatói, jogorvoslat esetén a Felvételi Jogorvoslati
Bizottság tagjai, technikai segítségnyújtás esetén az Informatikai Osztály kijelölt munkatársai)
férhetnek hozzá kizárólag a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben.
A videófelvételeken kívüli egyéb, a jelentkező által beküldött dokumentumokhoz az Egyetemen
belül kizárólag a felvételi eljárás lebonyolításával foglalkozó munkatársak (Oktatási és
Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársai, a Felvételi Vizsgáztató Bizottság tagjain kívül az érintett
szakcsoportok oktatói, jogorvoslat esetén a Felvételi Jogorvoslati Bizottság tagjai) férhetnek
hozzá kizárólag a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben.
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a jelentkezők személyes adatait
védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azon személyek, akik
a felvételi eljárás lebonyolítása során a jelentkezők személyes adataihoz hozzáférnek,
gondoskodjanak azok megfelelő védelméről.
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Az Egyetem mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a
GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - belül reagál az
incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi.
Az Egyetem az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli.

III.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

a) személyes adatokhoz való hozzáférés;
b) személyes adatok helyesbítése;
c) személyes adatok kezelésének korlátozása;
d) adatkezelés korlátozásához való jog;
d) személyes adatok törléséhez való jog.
Amennyiben a fentiekben meghatározott bármely jogát gyakorolni kívánja, úgy az Egyetem
munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére.
Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu

IV.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:

1. Javasoljuk, hogy az Egyetem adatkezelésével összefüggő panasza esetén forduljon az Egyetem
adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott eljárást.
2. Amennyiben úgy értékeli, hogy az Egyetem visszaélt a személyes adatával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu.)
3. Jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
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