
 

 

 

 

LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Jelen  adatkezelési tájékoztató célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a 
www.life-climcoop.hu weboldal (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) 
látogatói, mint érinttettek részére a weboldal üzemeltetője által, az oldal 
üzemeltetése során végzett adatkezelésekről. Az adatkezelő a weboldal 
üzemeltetéséről a LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP elnevezésű projekt 
keretében gondoskodik. 

I. Általános rendelkezések 

Az adatkezelő és képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc – 
Egyetemváros, Intézményi azonosító: FI87515, Tel.: 46/565-111, Honlap: 
www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr. Horváth Zita rektor, E-mail: 
rektor@uni-miskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/515-111/10-32. (a 
továbbiakban: Adatkezelő). 

A Projekt adatkezeléséért felelős személy: Simonné Halász Rita, 
projektvezető.  

Kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselő: dr. Certicky Mário adatvédelmi 
tisztviselő, Jogi és Beszerzési Osztály, 3515 Miskolc – Egyetemváros, A/4. I. 
emelet 128. Tel.: 46/565-111/14-20, E-mail: adatvedelem@uni-miskolc.hu 

II. Az Adatkezelés 1-gyel kapcsolatos információk 

Az adatkezelés 1 rövid leírása: az adatkezelő a honlapon lehetőséget biztosít 
arra, hogy az oldal meglátogatói feliratkozzanak az adatkezelő hírlevelére, 
amelyben a feliratkozók rendszeresen tájékoztatásra kerülnek az adatkezelőt 



 

érintő eseményekről és más információkról. Az adatkezelő a hírlevélre 
feliratkozókról elektronikus úton nyilvántartást vezet. 
 
Az érintett személye az adatkezelés 1 esetén: minden olyan természetes 
személy, aki az adatkezelő hírlevelére a honlapon erre a célra kialakított 
felületen feliratkozott (a továbbiakban: érintett). 

Az adatkezelés 1 célja: az adatkezelés1 célja, hogy az adatkezelő a hírlevélre 
feliratkozók részére az adatkezelőre vonatkozó információkat tartalmazó 
hírlevelet küldjön. 

Az adatkezelés 1 jogalapja: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelet 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) és (5) bekezdés. 

A hozzájárulás visszavonásának lehetősége: az érintett bármikor korlátozás 
nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását az 
adatkezelőnek címzett nyilatkozatával vagy az adatkezelő által küldött 
hírlevél alján elhelyezett „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra való 
kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő nem küld több hírlevelet az 
érintett részére. Az érintett azonban nem vitathatja a hozzájárulás 
visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. 

A kezelt személyes adatköre: 
- a feliratkozó érintett neve, amelynek célja az érintett azonosítása, az érintett 
megszólítása a hírlevélben, 
- e-mail címe, amelynek célja a hírlevél elektronikus úton történő 
megküldése,  
- az érintett hozzájáruló nyilatkozata, a nyilatkozat megtételének pontos 
ideje (óra, nap, perc, másodperc megjelölésével), valamint az érintett azon 
nyilatkozata, hogy megismerte és megértette az adatkezelő által közzétett 
és rendelkezésre bocsátott adatkezelési tájékoztatót. 
 
A személyes adatok forrása: az érintett. 

Az adatkezelés 1 időtartama: az érintett által adott hozzájárulás 
visszavonásáig. Az adatkezelő adatbiztonsági intézkedésként, illetve a kezelt 
személyes adatok pontosságának és naprakészségének biztosítása 
érdekében évente emlékeztető üzenetet küld az érintett részére, amelyben 



 

felhívja a figyelmét az adatkezelésre és különösen arra, hogy amennyiben az 
általa megadott személyes adatok, így különösen az érintett e-mail címe 
megváltozik, vagy megváltozott, úgy lehetősége van ezt jelezni az adatkezelő 
részére. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: az adatszolgáltatás 
önkéntes, amennyiben az érintett nem iratkozik fel az adatkezelő hírlevelére, 
úgy nem kap közvetlen módon tájékoztatást az adatkezelő által folytatott 
tevékenységről, az adatkezelő eseményeiről, rendezvényeiről. 

Az adatfeldolgozó személye és képviselője: KÖVET Egyesület a Fenntartható 
Gazdaságért, 1062 Budapest, Aradi utca 63., Vaskuti Éva, projektvezető  

Címzett és külföldi adattovábbítás: az adatkezelő nem továbbítja harmadik 
személy részére az általa kezelt személyes adatokat. 

III. Az Adatkezelés 2-vel kapcsolatos információk 

Az adatkezelés 2 rövid leírása: a weboldal meglátogatása során az 
adatkezelő a honlap segítségével ún. sütiket, „cookie”-kat helyez el az Ön 
által használt eszköz böngészőjében annak érdekében, hogy az eszközét 
azonosítani tudjuk a jobb felhasználói élmény növelése érdekében. A sütik 
két fajtáját különböztethetjük meg: 1. a munkamenet elvégzéséhez szükséges 
sütik, amelyek nélkül az oldal működése, így meglátogatása lehetetlen 
volna. 2. minden egyéb más sütik, amelyet az adatkezelő a felhasználói 
élmény növelése céljából alkalmaz. Az 1. pont alá tartozó sütiket a honlap 
automatikus helyezi el az érintett eszközén, míg a 2. pont alá tartozó sütiket 
kizárólag az érintett hozzájárulása esetén helyezi el a honlap. Az érintett a 
hozzájáruló nyilatkozatot úgy adhatja meg, hogy az oldal meglátogatása 
során felugró (ún. „pop-up”) ablakban található, valamennyi süti 
tekintetében külön-külön elhelyezett jelölőnégyzetet kipipálja és ezt 
beállításként elmenti. Az érintettnek bármikor lehetősége van a 
böngészőjének beállításai között a sütik alkalmazását megtiltani, illetve az 
alkalmazott sütiket törölni. 

1. A sütik általános feladata 
 
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a 
látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 



 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik 
a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során 
olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit 
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 
2. Feltétlenül szükséges, a munkamenetet támogató sütik  
 
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen 
böngészhessék a life-climcoop.hu weboldalát, használhassák annak 
funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik 
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a 
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 
 
3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitikai sütik) 
 
A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, 
melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu), így ezen 
sütik által végzett adatkezelés során gyűjtött adatok címzettje a Google. 
 
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az webfolio.hu 
és a fotofolio.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók 
hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a 
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén 
lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más 
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli 
őket. 
 
Az érintett személye az adatkezelés 2 esetén: minden olyan természetes 
személy, aki az adatkezelő oldalát meglátogatja és hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az adatkezelő az általa használt számítástechnikai eszközön 
elhelyezze a sütiket (a továbbiakban: érintett). 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


 

Az adatkezelés 2 célja: azon sütik tekintetében, amelyek a honlap megfelelő 
működéséhez szükségesek (lásd fentebb a 2. pontot) az adatkezelés célja a 
weboldal megfelelő működésének biztosítása. Azon sütik esetén, amelyek 
nem szükségesek az oldal működéséhez, az adatkezelés célja a honlap 
használatának megkönnyítése, a felhasználói élmény növelése. Az egyes 
sütik alkalmazásának célja és működése az alábbi táblázatban ismertetésre 
kerül. 

Az adatkezelés 2 jogalapja: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelet 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

A hozzájárulás visszavonásának lehetősége: az érintett a sütik 
alkalmazására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amelyet úgy 
tehet meg, hogy a böngészőjének beállításai között körében törli az eszközön 
elhelyezett sütiket. 

A kezelt személyes adatköre: A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, 
a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak 
teljesítménymérése. A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül 
rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok 
és a tevékenység. 
 
A személyes adatok forrása: az érintett. 

Az adatkezelés 2 időtartama: az egyes alkalmazott sütik tekintetében az 
adatkezelés időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: az adatszolgáltatás 
önkéntes, amennyiben az érintett nem ad hozzájárulást a sütik 
elhelyezéséhez, úgy az adatkezelő nem tudja a megfelelő felhasználói 
élményt biztosítani. 

Az adatfeldolgozó személye és képviselője: Prof. Dr. Viskolcz Béla, 3519 
Miskolc, Brassói u. 41.  

Az adatkezelő weboldalán szereplő „sütik” listája 
 



 

Név Szolgáltató A sütik 
alkalmazásának 
célja 

Az 
adatkezelés 
ideje 

Jelleg 

1P_JAR Google.com A cookie-t 
webhelystatisztik
ák 
összegyűjtésére 
és a konverziós 
arány követésére 
használják. 

2 év A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, 
a böngészés 
időpontja és 
időtartama, a 
meglátogatott 
oldalak 
teljesítménymér
ése. 

CONSENT life-climcoop.hu A cookie a cookie-
k elfogadásával 
összefüggő 
beállítások 
tárolására 
használják 

1 év A felhasználóval 
kapcsolatos 
személyes adat 
nem kerül 
rögzítésre, 
kizárólag a 
honlapon töltött 
munkamenetbe
n előforduló 
adatok és a 
tevékenység. 

viewedExit
PopupWP 

life-climcoop.hu A cookie a 
weboldalak 
elhagyásakor 
közölt információk 
beállításainak 
tárolására 
használják 

30 nap A felhasználóval 
kapcsolatos 
személyes adat 
nem kerül 
rögzítésre, 
kizárólag a 
honlapon töltött 
munkamenetbe
n előforduló 
adatok és a 
tevékenység. 



 

NID Google.com Ezek a cookie-k 
lehetővé teszik, 
hogy webhelyeink 
megjegyezzék a 
webhely 
működési vagy 
megjelenítési 
módját, például az 
Ön által beállított 
nyelvet vagy az 
Ön tartózkodási 
régióját módosító 
információkat. 

10 év A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, 
a böngészés 
időpontja és 
időtartama, a 
meglátogatott 
oldalak 
teljesítménymér
ése. 

_ga Google.com A Google 
Analytics cookie-
kat a 
webhelyünkön 
lévő forgalom 
mérésére 
használjuk. 
Egyetlen szöveges 
sáv kerül 
mentésre a 
böngésző, a 
kölcsönhatások 
időbélyegzőjének 
és a böngésző / 
forrásoldal 
azonosításához, 
amely a 
felhasználót a 
weboldalunkhoz 
vezette. 

2 év A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, 
a böngészés 
időpontja és 
időtartama, a 
meglátogatott 
oldalak 
teljesítménymér
ése. 

_gat Google.com A Google 
Analytics cookie-
kat a 
webhelyünkön 

2 év A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, 
a böngészés 



 

lévő forgalom 
mérésére 
használjuk. 
Egyetlen szöveges 
sáv kerül 
mentésre a 
böngésző, a 
kölcsönhatások 
időbélyegzőjének 
és a böngésző / 
forrásoldal 
azonosításához, 
amely a 
felhasználót a 
weboldalunkhoz 
vezette. 

időpontja és 
időtartama, a 
meglátogatott 
oldalak 
teljesítménymér
ése. 

_gid Google.com A Google 
Analytics cookie-
kat a 
webhelyünkön 
lévő forgalom 
mérésére 
használjuk. 
Egyetlen szöveges 
sáv kerül 
mentésre a 
böngésző, a 
kölcsönhatások 
időbélyegzőjének 
és a böngésző / 
forrásoldal 
azonosításához, 
amely a 
felhasználót a 
weboldalunkhoz 
vezette. 

2 év A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, 
a böngészés 
időpontja és 
időtartama, a 
meglátogatott 
oldalak 
teljesítménymér
ése. 

 



 

Az érintettek jogai 
 

Az adatkezelő feltétel nélkül biztosítja az érintettek részére az alábbi jogaik 
érvényesítését: 
 
– átlátható tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12–14. cikkek]: az érintett jogosult 
arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a 
személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal 
összefüggő minden információról. Az adatkezelő lehetőséget biztosít az 
érintett részére, hogy a jelen tájékoztatót az érintett a hozzájáruló nyilatkozat 
elektronikus úton történő megtétele előtt megismerje, valamint az 
adatkezelő a tájékoztatót a honlapján is közzéteszi és biztosítja annak 
folyamatos elérhetőségét.  
 
– a személyes adatokhoz való hozzáférés joga [GDPR 15. cikk]: az érintett 
írásban – ideértve az elektronikus utat is – előterjesztett kérelmével 
tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is 
tekinthet. Az érintett kérelmére az adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást 
adni az általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az esetleges adatvédelmi 
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása 
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő 
elősegíti az érintett e jogának érvényesülését, illetve érvényesítését azzal, 
hogy az Adatkezelő honlapján Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos 
dokumentumok (http://www.uni-miskolc.hu/adatkezelessel-kapcsolatos-
dokumentumok) fül alatt található "Tájékoztatás kérése a személyes adatok 
kezeléséről" dokumentumot közzétette annak érdekében, hogy az érintett 
megfelelő tartalmú kérelmet nyújthasson be e jogának érvényesítésekor. Az 
Adatkezelő ezen kívül elfogad minden kérelmet, amelynek tartalmából 
megállapítható az érintett e jogának érvényesítésére irányuló szándéka és 
az érintett kétséget kizáróan beazonosítható. 
 



 

– a személyes adatok helyesbítéséhez való jog [GDPR 16. cikk]: az érintett 
kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, 
amennyiben az adatkezelő nyilvántartása pontatlan adatot tartalmaz, 
valamint – figyelemmel az adatkezelés céljára – kérheti személyes 
adatainak kiegészítését. Az adatkezelő törekszik arra, hogy az érintett által 
megadott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, így 
bizonyos időközönként, de évente legalább egy alkalommal emlékeztető 
üzenetet küld az érintett részére, amelyben felhívja az érintett figyelmét arra, 
hogy a személyes adatai tekintetében adatkezelés történik és arra, hogy 
amennyiben a személyes adatai, különösen az e-mail címe megváltozott 
úgy azt közölje az adatkezelővel. 
 
– a személyes adatok törléséhez való jog [GDPR 17. cikk]: az érintett jogosult 
arra, hogy az adatkezelő – a kötelező adatkezelés kivételével – indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a 
GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. Az 
érintett bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását az adatkezelőnek címzett nyilatkozatával vagy az adatkezelő 
által küldött hírlevél alján elhelyezett „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra 
való kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő nem küld több hírlevelet 
az érintett részére. Az érintett azonban nem vitathatja a hozzájárulás 
visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. A személyes adat 
törlése esetén az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítási 
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges további adatkezelőket, illetve 
adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a 
törléshez való jogot korlátozza és az adatok törlését megtagadja, illetve ne 
valósítsa meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében 
megfogalmazott valamely feltétel fennáll, így különösen, ha a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 



 

gyakorlása céljából [17. cikk (3) bekezdés a) pont], illetve, ha az jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez továbbra is 
szükséges [17. cikk (3) bekezdés e) pont]. 
 
– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az érintett kérheti 
személyes adatainak korlátozását, amennyiben  
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 
adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és 
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, 
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
– tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. Tekintettel ara, hogy a tiltakozáshoz való jog csak abban az 
esetben gyakorolható, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy 
f) pontján alapul és a jelen adatkezelési tájékoztatóban érintett 



 

adatkezelések nem ezen jogalapok valamelyikén alapulnak, így a 
tiltakozáshoz való jog nem gyakorolható. 
 
– adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: az érintett jogosult arra, 
hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve ha az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) 
bekezdés a) pont] vagy az adatkezelés szerződésen alapul [6. cikk (1) 
bekezdés b) pont] és az adatkezelés automatizált (elektronikus úton) módon 
történik. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban érintett 
adatkezelésekkel összefüggésben az érintett személyes adatait az érintett 
hozzájárulása alapján és kizárólag elektronikus úton kezeli, ezért az érintett 
élhet az adathordozhatósághoz való jogával. 
 
Az adatok hordozhatóságához való jog keretében az érintett – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérheti, hogy az Adatkezelő az általa 
megjelölt személyes adatokat az általa pontosan megjelölt adatkezelő 
részére közvetlenül továbbítsa. 
 
– a felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, bírósághoz történő fordulás 
joga és panasztételi jog [GDPR 77. cikk]: amennyiben az Adatkezelő 
adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy 
úgy érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon 
adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a 
pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; 
elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 
Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.   
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Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő 
postacímére, vagy az adatvedelem@uni-miskolc.hu elektronikus levélcímre 
kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy 
hónapon belül írásban tájékoztatást ad. 
 
Az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról és 
menetéről szóló tájékoztatás a Miskolci Egyetem központi honlapjáról érhető 
el (Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok). 

Miskolc, 2021. március 9. 

 


