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Adatkezelési tájékoztató az Állatorvostudományi Egyetem Levéltárában 

kutatók személyes adatainak kezeléséről 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény 22–26. §-a alapján az Állatrovostudományi Egyetem a 

levéltári kutatók és ügyfelek regisztrálásakor a következő személyes adatokat 

rögzíti: név, születés helye és ideje, lakcím, anyja neve, elérhetősége 

(telefon/email), aláírása. 

A nyilvántartási adatok rögzítése a Poszeidon elektronikus iratkezelő 

rendszerben az informatikai, adat- és iratkezelési szabályzatokban, 

adatfeldolgozási szerződésben meghatározott biztonsági szabályok alapján 

történik védett informatikai hálózaton. A papír alapú iratok tárolása a Levéltár 

zárt szekrényeiben történik, majd a hatályos Iratkezelési Szabályzatban 

meghatározott őrzési idők után megsemmisítésre kerülnek.  

 

Lehetősége van tájékoztatást kérni az adatkezeles@univet.hu, vagy az 

Állatorvostudományi Egyetem, 1400 Budapest, Pf. 2. címen arról, hogy az 

egyetem milyen személyes adatokat kezel Önről. Kérését 30 napon belül 

teljesíti az egyetem. Ugyanezen a címen jelezheti, hogy valamelyik személyes 

adata pontatlan vagy változás történt benne. 

Kérheti az Egyetem által kezelt személyes adatainak törlését. Az Egyetem 

végrehajtja a törlést, ha a korábban adott hozzájárulását visszavonta, az 

adatkezelés jogellenes volt vagy nincs elsőbbséget élvező jogos érdeke az 

Egyetemnek. 

Jelezheti az Egyetemnek, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést 

korlátozni kívánja, ha: 

- vitatja személyes adatai pontosságát; 

- jogellenes adatkezelés esetén kéri személyes adatai törlését; 

- az adatkezeléshez nem szükséges személyes adatait jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli; 

- saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
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Személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat, mely esetben az Egyetem törli 

személyes adatait. Akkor nem teljesíthető a kérése, ha kényszerítő erejű jogos 

indokok elsőbbséget élveznek a tiltakozással szemben. 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további kérdéseivel keresse meg 

az egyetem kinevezett adatvédelmi tisztviselőjét, dr. Battay Mártont 

(adatkezeles@univet.hu email cím), aki készséggel nyújt segítséget.  

Ha a személyes adat jogszerű kezelésével kapcsolatban panaszt kíván tenni, a 

következő módon teheti ezt meg: 

- Megkeresi az egyetem kancellárját (kancellar@univet.hu; 

Állatorvostudományi Egyetem, 1400 Budapest, Pf.:2.) 

- Panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (1530 Budapest, Pf.: 5.) 

- Bírósági jogorvoslatot kérhet a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéknél. 
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