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Adatkezelési tájékoztató a DPR-ben 

(diplomás pályakövető rendszerben) nyilvántartott adatokról 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.; „Főiskola”) a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a diplomás pályakövető rendszerében nyilvántartott 

hallgatói e-mail címeket és a hallgatók által megadott további személyes, elérhetőségi adatokat (telefonszám, 

lakcím). 

A fenti személyes adatokat a Főiskola a DPR (diplomás pályakövető rendszer) építése (végzett hallgatók 

utánkövetése), hírlevélküldés (álláslehetőségek, főiskolai rendezvények, programok, továbbképzések, a 

Főiskolával kapcsolatos hírek), véleménykérés és kapcsolatfelvétel céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az 

Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a)], amelyet a jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával ad meg. 

A fenti személyes adataihoz a Főiskola rektora és a DPR-rel foglalkozó munkatárs jogosultak hozzáférni. 

A Főiskola az Ön személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a személyes adatai 

kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Főiskola a fenti személyes adatait törli a diplomás 

pályakövetési rendszerből. 

Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Főiskola, akkor mindent 

megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról. Amennyiben a 

Főiskola rendelkezik az e-mail címével, akkor a módosított adatkezelési tájékoztatót megküldi az Ön részére. 

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatainak helyesbítését vagy törlését 

kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes 

adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Főiskola részére az avkf@avkf.hu e-mail címre küldött e-mail 

útján vagy postai levélben a Főiskola székhelyére küldött levél útján. 

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Főiskolával a következő e-mail címen: 

molnar.brigitta@avkf.hu, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő 

elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az 

ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen, vagy bírósághoz fordulhat. 
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