
 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

A minősítő és a fokozati vizsgára történő jelentkező (a továbbiakban: érintett) regisztrálása, 

a vizsgák előkészítése, lebonyolítása és az eredmények igazolhatósága céljából szükséges 

adatkezelést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai 

Vizsgaközpont (címe: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11., e-mail-címe: hhkkvk@uni-nke.hu, 

telefonszáma: +3614329000, honlap elérhetősége: http://kvk.uni-nke.hu/) (a továbbiakban: 

adatkezelő) végzi. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

A regisztráció során megadott és a vizsga lebonyolítása során keletkezett személyes adatok 

(a vizsgázó neve, rendfokozata, születési ideje, személyügyi törzsszáma, honvédségi szervezetének 

megnevezése, szolgálatteljesítésének helye, Munkaköri Azonosító Kódja, e-mail címe, telefonszáma, 

szolgálati igazolványa száma, vizsgaeredménye) kezelése az érintettek - az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján - önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek az adatvédelmi 

tájékoztató ismeretében a regisztráció során tett nyilatkozatukkal adnak meg. 

A regisztrációs során megadott és a vizsga lebonyolítása során keletkezett személyes adatok 

kezelése a vizsga időpontjától számított 5 évig tart. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor 

visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelő a vizsga lefolytatásáról jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a vizsgázók 

nevét, rendfokozatát, születési idejét, személyügyi törzsszámát és honvédségi szervezetét.  

A minősítő és a fokozati vizsgák eredményei - az azonosításhoz szükséges adatokkal együtt 

(név, rendfokozat, születési idő, személyügyi törzsszám) – a HVK Személyzeti Csoportfőnökség 

részére kerülnek megküldésre a HM Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszerben történő 

rögzítés céljából. 

A fentieken túl az adatkezelő harmadik fél részére adattovábbítást nem végez. 

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az 

adatkezelőnek a minősítő és a fokozati vizsgára történő regisztrálással összefüggő feladatok 

ellátásával, a vizsgák előkészítésével, lebonyolításával és az eredmények igazolásának kiállításával 

megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) annak lebonyolítása, teljesítése céljából. E munkatársak az 

alábbi adatkezelési műveleteket hajthatnak végre: az adatokat rögzítik, rendszerezik, lekérdezik, 

továbbítják. 

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt 

adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az 
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adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag 

a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja. 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogával (tájékoztatáshoz, 

helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Kérelmet az adatkezelő postacímére 

vagy e-mail címére kell benyújtani, melyre az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad. Jogsérelem esetén 

bírósághoz (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-

1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is 

fordulhat. 


