MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

Tájékoztatás
a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel összefüggő
közérdekű adatok igényléséről és teljesítéséről

I.

Az Egyetem honlapján a ’közérdekű adatok’ fül alatt találhatóak a kötelezően
közzéteendő közérdekű adatok.

II.

Ha a fentieken kívül az Infotv.1 alapján megismerne közérdekű, illetve közérdekből
nyilvános adatokat, akkor három helyre és három módon nyújtható be az igény:
• oktatási, kutatási,
képzési kérdésekkel
kapcsolatban

Rektori
Kabinet

• működéssel,
gazdálkodással
kapcsolatos
kérdésekkel
kapcsolatban
Kancellári
Titkárság

• közvetlenül lehet
fordulni az
adatvédelmi
felelőshöz is

Adatvédelmi
felelős

• 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Postán
Elektronikusan

Személyesen

III.

• adatszolg@mke.hu

• Adatvédelmi felelős irodája

Határidők:
-

-

1

• tárgyban fel kell tűntetni: közérdekű adatigénylés

15 napja van az Egyetemnek megválaszolni (a beérkezéstől számítva) a közérdekű
adatigénylést – [elutasítás esetében is áll a 15 nap]
15 nappal meghosszabbítható ez a határidő egy alkalommal [ha jelentős
terjedelmű vagy aránytalan munkateherrel járna a teljesítés, ez esetben
korlátozottan költségtérítés is kérhető]
30 nap: bírósághoz fordulás lehetősége: az igény elutasításának közlésétől, a
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számítva.

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 26.§ (1) bek. és
28.§ (1) bek.
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IV.

Jogorvoslat:
i. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
ii. A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése
esetén az igénylő Bírósághoz is (Fővárosi Törvényszékhez) fordulhat.

V.

Az Egyetemen adatvédelemmel kapcsolatban bátran fel lehet tenni kérdéseket, ha
elakadna, vagy ha nem biztos az eljárásban:
név: dr. Molnár Péter (Kancellári Hivatal – mb. kancellári hivatalvezető)
e-mail: molnar.peter@mke.hu /adatszolg@mke.hu
telefon: +36 1 666 2561
személyesen: az Egyetem központi épületében megtalálható
(1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

VI.

Figyelmébe ajánljuk az MKE Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű
adatok megismeréséről és közzétételéről szóló szabályzatát. (Itt.) Nagyon sok
hasznos információ megtalálható benne és lehet már alapvetően meg is találja a
kérdésére a választ.

A közérdekű adatigényléshez segítségül szolgál az Adatvédelmi Szabályzat 7. számú melléklete:
’IGÉNYLŐLAP közérdekű adat megismerésére’, mely a fenti linken szintén elérhető.

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kancellári Hivatal

