
1a számú Melléklet 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ HALLGATÓI NYILATKOZAT 

Ezzel a nyilatkozattal Én, alulírott, a Felsőoktatási törvénynek és a Személyes adatok védelméről 

szóló törvénynek megfelelően kijelentem, hogy: 

• Önként hozzájárulok személyes adataim nyilvántartásához, felhasználásához, 

feldolgozásához és tárolásához a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán (a továbbiakban: 

Főiskola) a Személyes adatok védelméről szóló törvénynek, a Felsőoktatási törvénynek, 

és ennek a nyilatkozatnak megfelelően; 

• Tájékoztatva vagyok és beleegyezésemet adom abba, hogy személyes adataimat a 

Hallgatói Szolgáltató Iroda munkatársai feldolgozzák és nyílvántartást vezessenek erről a 

felvételi időszak, a tanulmányi évekbe történő beíratkozás, a hallgatói státusz 

szabályozása, a tanulmány befejezése, valamint egyéb törvényileg előírt tevékenységek 

céljából; 

• Beleegyezésemet adom abba, hogy személyes adataimat a következő célokra 

felhasználják, nyilvántartsák, kezeljék és tárolják: a tanulmányi évekbe történő 

beíratkozáshoz, a vizsgákra való jelentkezéshez, a vizsgák előtti kötelezettségek 

lebonyolításához, a felvételire való jelentkezéshez, lebonyolításához, végrehajtásához, 

nyilvános betekintéshez a szakdolgozat védése során, statisztikai adatfeldolgozáshoz és 

egyéb nyilvános dokumentumok kiadási jogának gyakorlásához; 

• A személyes adataimat a többi hallgató és felvételiző adataival együtt felhasználják 

nyilvánosan megadva: a felvételiző jelöltek teljes számát nemek, földrajzi elhelyezkedés, 

társadalmi és egyéb hovatartozás vagy csoport szerint, a Főiskolával kapcsolatos egyéb 

adatokkal; 

• Beleegyezésemet adom abba, hogy személyes adataim (név, vezetéknév, a felvételi vagy 

alkalmassági vizsga eredménye, átlagos osztályzat, vizsgák eredménye, a  felvételi 

jelentkezéshez kapcsolódó adatok, nyilvános betekintés a szakdolgozat védése során, a 

tanulmányok befejezésére vonatkozó adatok, a Hallgatók fegyelmi és kártérítási 

felelősségéről szóló szabálykönyv megsértésének fegyelmi intézkedése vagy az Akadémiai 

Magatartás Kódex megsértésének végső intézkedése) közzé legyen téve a Főiskola hirdető 

tábláján és a Főiskola honlapján. Abban az esetben, ha nem kívánom, hogy adataimat 

nyilvánosságra hozzák, a Főiskolához intézett írásbeli kérelemmel visszavonom 

beleegyezésemet; 

• Beleegyezésemet adom abba, hogy a Főiskolában végzett oktatási és tudományos tanórán 

kívüli tevékenységekről készített fényképes és videó felvéleteket rólam felhasználják és a 

Főiskola honlapján, kiadványaiban és az interneten közzétegyék, függetlenül a Főiskola 

által kiadott médiumok típusától. 

• Beleegyezésemet adom abba, hogy a Főiskola összegyűjti, felhasználja, terjeszti, tárolja és 

nyilvántartja az információs adatbázisában a személyes adataimat kizárólag a jelen 

Nyilatkozatban meghatározott vagy törvényben előírt szükséglet teljesítésének céljából, 

valamint, hogy ezeket az adatokat az előírt határidőkön belül megőrzik. 

Szabadka, ____  nap, _________hónap,  _________ év 

Nyilatkozó: 

__________________________ 

(hallgató neve) 

 

__________________________ 

(hallgató aláírsa) 


