Adatkezelési Szabályzat
A Pécsi Tudományegyetem és a www.alumni.pte.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési
szabályzata.

1. Az adatkezelő neve:
Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal Marketing Osztály Alumni Iroda. (a továbbiakban:
"Alumni Portál" vagy "Alumni Iroda").

2. Az adatkezelő címe:
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

4. Elérhetőség:
Telefon: +36-72/251-200 E-mail: alumni@pte.hu

5. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az
internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, kar, szak, végzés éve, e-mail cím,
város, utca, házszám, irányítószám, tagsági típus.
B. A felhasználó döntése alapján az alábbi adatok adhatóak meg: leánykori név, Szívesen
részt veszek majd öregdiák találkozókon, megjegyzés rovat.
C. A regisztráció következtében az Alumni Portál admin felületén a megadott adatok
rögzítésre kerülnek, valamint elküldésre kerülnek az alumni@pte.hu e-mail címre, melyet az
Alumni Iroda mindenkori munkatársai kezelnek, akikre a Pécsi Tudományegyetem titoktartási
nyilatkozata vonatkozik.
D. Az Alumni Portál használata során az utolsó bejelentkezés dátuma kerül tárolásra az
adatbázisban, mely a felhasználó adatlapján is jelzésre kerül.

8. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
felhasználó azonosítása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat az
Alumni Iroda felhasználhatja statisztikai célokra.

B. A felhasználó a regisztrációja során az adatlapon kötelezően megadja a választott tagsági
formát, melyek mindegyik tartalmazza a havonta kiküldött elektronikus hírlevél igénylését.
Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó a hírlevélről való leiratkozással megtilthatja,
melyre minden hírlevélben lehetőséget és elérhetőséget biztosít az Alumni Iroda.
C. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra.

9. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az alumni@pte.hu címre
kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli
az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok (A és B pont) nem állíthatóak helyre.

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az Alumni Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált felhasználók a szolgáltatásnak
a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
szabályzatot.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az alumni@pte.hu címre kell
eljuttatni. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt
meghatározottak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri
András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest
Pf. 40.)
További kérdéssel, illetve észrevételeivel
alumni@pte.hu e-mail címen.
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