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K E R Ü L Ő  F E L E K  S Z Á M Á R A  
 

A Jogklinika kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései során az Ön személyes 
adatainak védelmét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak1 megfelelően biztosítsa. 

1. A tájékoztató célja, érvényessége 

A tájékoztató célja, hogy kellő ismereteket nyújtson aJogklinikaáltal alkalmazott, az Ön 
személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről a Jogklinika 
tevékenységéhez szükséges ügyfélfelvételi laphoz kapcsolódóan.Jelentájékoztató 2019. 
szeptember 1-jétől visszavonásig érvényes. A Jogklinika fenntartja magának a jogot, hogy a 
tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a kapcsolódó honlapján2tegye 
közzé. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása az Állam- és Jogtudományi 
Kar dékánjának hatáskörébe tartozik. 
 

2. Az adatkezelők megnevezése 
 

A Jogklinikában az Önszemélyes adatainak a kezelése a Pécsi Tudományegyetem által, az  
Állam- és Jogtudományi Kar keretein belül valósul meg, tekintettel, arra, hogy a Jogklinika a 
Kar részét képezi. 
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1a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.), és 2011. évi CCIV. törvény a 
nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.). 
2www.legalclinic.hu . 



 

 
3. Az ügyfelvételi laponmegadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés 

 
A Jogklinika külön szabályzatban3 (továbbiakban Jogklinikai szabályzat) meghatározott 
szolgáltatásait, csak a Pécsi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló 
személyekvehetik igénybe. 
 
Az ügyfelvételi lap kitöltésekor a Jogklinikahallgatói, az Ön által aláírt ügyfelvételi 
laponszereplő adatokat, valamint az alábbiakban részletezett további személyes adatokat is 
rögzítik a Jogklinika elektronikus nyilvántartási rendszerében. 
 

3.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

családi és utónév 

Ezen adatok elengedhetetlenül szükségesek az Önhitelt érdemlő 
azonosításához. A beiratkozáskor Ön a személyi okmányai 
bemutatásával igazolja az adatok pontosságát. Ezen adatok, 
mind az ügyfelvételi lapon írásban, mind a Jogklinika 
elektronikus nyilvántartási rendszerében rögzítésre kerülnek. 

csalási és utónév, 
levelezési cím, 
telefonszám, Skype 
felhasználónév 

A Jogklinika kapcsolattartás céljából kezelheti. 

e-mail cím 

A jogklinikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiegészítő 
kommunikáció (félfogadási időpontról történő értesítés, 
adminisztratív hibák rendezésével kapcsolatos adategyeztetés, 
felszólítások küldése) érdekében, illetve kapcsolattartás 
céljábólkezelheti a Jogklinika. 

egyéb adatot tartalmazó 
iratok (pl. hallgatói, 
oktatói jogviszony) 

A Jogklinika a tényvázlat elkészítésének céljából kezelheti. 

ügyszám A Jogklinika az adott eset azonosítása céljából kezelheti. 
ügy típusa (pl. polgári 
jogi, büntetőjogi, 
családjogi, munkajogi 
stb.) 

A Jogklinika statisztikai kimutatás céljából kezelheti. 

felügyeletet ellátó 
oktató, ügyintéző 
hallgató neve 

A Jogklinika kapcsolattartás céljából kezelheti. 

regisztráció ideje A Jogklinika az adatkezelés idejének kiszámítása céljából 
kezelheti. lezárás ideje 

családi és utónév, 
lakcím, e-mail cím, 
telefonszám,  
 

A Jogklinika jogviszonyból származó esetleges igények 
érvényesítése céljából kezeli.  

Beszélgetésről rögzített 
videófelvétel 

A Jogklinika annak igazolása céljából kezeli, hogy magára 
nézve 

                                                           
3A Jogklinika működési szabályzata, http://legalclinic.nhely.hu/index.php/hu/szabalyzat 



kötelezőnek ismerte el az ügyfelfelvételi lap tartalmát, és az 
adatkezeléshez hozzájárult. 

3.2.Az adatkezelés jogalapja 
 

3.2.1. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok 
 

Az Ön családi és utónevét, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, egyéb adatot 
tartalmazó iratokat, videófelvételt a Jogklinika kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeli. 
Ezeket az adatokat tehát Ön nem köteles megadni, azonban ezek hiányában a Jogklinika 
szolgáltatását nem tudja biztosítani. Ön hozzájárulását bármikor visszavonhatja, időbeli 
korlátozás nélkül, személyesen a Jogklinika irodájában4 vagy írásban (elektronikus úton is). A 
visszavonás nem érinti a megelőzően a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét, illetve azon jogklinikai jogosultságokat, amelyek ezen adatok hiányában is 
igénybe vehetők. 
 
 
3.2.2. A Jogklinika tevékenysége szervezéséhez fűződő jogos érdekéhez fűződő adatkezelés 

 
A Jogklinika ahhoz, hogy hatékonyan szervezze működését, és arányosan tudja megvalósítani 
az ügyelosztástkollégái között, szükséges a Jogklinika részéről az ügyszámot, ügy típusát, 
felügyeletet ellátó oktató és ügyintéző hallgató nevét, regisztráció és lezárás időpontját 
kezelnie, amit az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pont alapján tevékenysége 
szervezéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezel.  
 
3.2.3. A Jogklinika igényérvényesítéshez fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges adatkezelés 
 
Az Ön családi ésutónevét, lakcímét valamint az e-mail címétés telefonszámáta Jogklinika a 
jogviszonyból eredő esetleges következmények érvényesítése érdekében kezelheti az 
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pont alapján.  

4. Az adatkezelés időtartama 
 

A 3.1. pontban felsorolt személyes adatokat a Jogklinika mindaddig kezelheti, amíg az 
adatkezelés célja fennáll, illetve amígÖn írásban nem rendelkezik arról, hogy a Jogklinika 
szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni.Az Ön írásbeli kérelmének hiányában a 
Jogklinika5 év elteltével törli elektronikus nyilvántartásából az Ön személyazonosító adatait, 
beszélgetésről rögzített videófelvételt.A Jogklinika egyes adatokat anonim 
(személyazonosításra alkalmatlan) formában statisztikai adatszolgáltatás illetve a PTE-ÁJK 
oktatási tevékenységének elősegítése céljából megőrizheti. Ha az ügyfelvételi lap kitöltését 
követő 6 hónap elteltét követően, Ön nem lép kapcsolatba a Jogklinikával, a Jogklinika 
vélelmezi, hogy Ön a Jogklinika szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni, ez esetben az Ön 
személyazonosító adatai az elektronikus nyilvántartásából törlésre kerülnek. 
  

                                                           
4 Jogklinika iroda cím: H-7622 Pécs, 48-as tér 1. Dohány utcai épület II. emelet 



 
5. Adattovábbítás 

 
A Jogklinika a 3.1. pontban felsorolt személyes adatokat harmadik személyek részére nem, 
illetve kizárólag törvényben meghatározott okból, hatóságok (pl. rendőrség, ügyészség) által 
történő megkeresés esetén adja át. 
 
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során a Microsoft, mint adatfeldolgozó által szolgáltatott 
Skype rendszertveszi igénybe. 
 

6. Profilalkotás 
 
Biztosítjuk arról, hogy az adatkezelés során megadott adatait nem használjuk fel 
profilalkotásra, vagyis adatainak személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz 
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére. 
 

7. A Jogklinika ügyfeleinek adatvédelemmel kapcsolatos jogai 
 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 
 
Önnek joga van az adatkezelést megelőzően az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges 
információ megismerésére, hogy hozzájárulását megfelelő tájékoztatás alapján, minden 
befolyástól mentesen, önként tudja megadni – ezt a célt szolgálja jelen tájékoztató is –, illetve 
hogy tisztában legyen azzal, melyek azok a személyes adatai, amelyeket jogszabály alapján 
kötelezően meg kell adnia jogklinikai szolgáltatások igénybevétele céljából. 
 
7.2. Hozzáférési jog 
 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés teljes időtartamában az adatkezelőtől visszajelzést 
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban részletezett 
valamennyi kérdésről ismételten felvilágosítást kapjon. Az Ön kérésére az adatkezelő az 
Önről nyilvántartott személyes adatokról készült másolatot az Ön rendelkezésére bocsátja. Az 
Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 
ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  
 
7.3. Helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérje a Jogklinika arra feljogosított munkatársai közreműködésével az 
Önre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. A nyilvántartott 
személyes adataiban történő változást a Jogklinikának a lehető legrövidebb időn belül 
szükséges bejelentenie. 
 
7.4. Törléshez való jog 
 
Bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult kérni az adatkezelőktől a személyes adatai 
törlését (különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve 
Ön az önkéntesen szolgáltatott adatok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonta és nincs 



más jogalap az adatok további kezelésére). Az adatkezelő csak az általános adatvédelmi 
rendelet 17. cikk (1) bekezdésben felsorolt indokok valamelyike alapján köteles elvégezni az 
adatok törlését, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a törléshez való jog 
korlátozható. 
 
7.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön jogosult a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben 
a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
7.6. Adathordozhatósághoz való jog 
 
A Jogklinika elektronikus nyilvántartási rendszerében tárolt adatai kapcsán Ön jogosult arra 
is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 
 
7.7. A tiltakozáshoz való jog 
 
Önnek lehetősége van tiltakoznia azon adatkezelésekkel szemben, ahol az adatkezelés 
jogalapja a közérdekű adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy más harmadik fél jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, ilyenkor meg kell jelölnie a tiltakozás indokolásában, 
hogy milyen saját helyzetével kapcsolatos okból kéri az adatkezelés megszüntetését.  
 

8. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén  
 
8.1.  Kérelem benyújtásának módja 
 
Amennyiben az adatkezeléssel és a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatosan merül fel kérdése, 
illetve kérelmet kíván benyújtani fenti jogai érvényesítése érdekében, kérjük, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a 2. pontban megnevezett adatvédelmi kapcsolattartóval vagy adatvédelmi 
tisztviselővel. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetősége van elektronikus levél küldésére, 
akkor kérelmét a 2. pontban meghatározott e-mail címek valamelyikére küldje meg.  
 
8.2. A kérelem várható elintézésének menete 
 
A Jogklinika indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön kérelemének 
beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban rögzített jogok 
gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. 
 
Amennyiben a Jogklinika úgy ítéli meg, hogyaz Ön kérelme nem teljesíthető, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 



Személyes adatai biztonsága érdekében fontos, hogy a fenti jogokat csak akkor tudja 
gyakorolni, ha (írásbeli, szóbeli, vagy elektronikus úton benyújtott) kérelme során 
személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja. 
 

9. További jogorvoslati lehetőségek 
 
Amennyiben nem sikerülne az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel kapcsolatosan 
sikeresen együttműködnünk, az alábbi további jogorvoslati lehetőségekre szeretnénk felhívni 
szíves figyelmét: 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) Ön 
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogainak megsértése esetén az 
adatkezelő (jelen esetben a Pécsi Tudományegyetem) ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 
adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 
 
Kelt: 
 
Pécs, 2020.  


