Adatvédelmi tájékoztató
a BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléséről
1. Jogszabályi háttér
A BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont (a továbbiakban Nyelvvizsgaközpont) nyelvvizsgáztatásszolgáltatást nyújt a jelentkezők számára. A nyelvvizsga letételének részletes feltételeit az
idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
137/2008. (V.16.) Korm. rendelet, valamint a Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzata határozza meg.
A Nyelvvizsgaközpont az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos
adatkezeléseinek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adja.
2. Kik kezelhetik a vizsgázó adatait?
A vizsgázó személyes adatait az adatkezelő (Corvinus Nyelvvizsgaközpont) erre feljogosított
munkatársai, valamint az adatfeldolgozók ismerhetik meg. Azok a személyek, akik a vizsgázó
személyes adatait megismerhetik, titoktartási nyilatkozatot írnak alá. A személyes adatok – jogi
kötelezettség teljesítése érdekében- a felügyeleti feladatokat ellátó Oktatási Hivatal felé
továbbíthatók.
3. Mi az adatkezelés jogalapja?
A 2011. évi CXII. Infotv.20§ (1) kimondja, hogy a személyes adatok kezelése az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.
A leendő vizsgázó a jelentkezésével (online és papír alapú jelentkezés) egyidejűleg igazolja, hogy a
Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta, és a benne
foglaltakat elfogadja. Ezzel egyértelműen s önkéntesen hozzájárul adatainak kezeléséhez. (Infotv. 5.§
(1) a); 8.§ (1) a). Az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján is sor kerül.
4. Mi az adatkezelés célja és mire terjed ki a kezelt adatok köre?
Az adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki, melyeket a vizsgázó a nyelvvizsgára történő
jelentkezéskor, a jelentkezési űrlap kitöltésével ad meg:





Személyi azonosító adatok (vizsgázó neve, anyja neve, születési helye és ideje). Ezen adatok
kezelésének célja a vizsgázó egyértelmű azonosítása, valamint a Korm. rend. 4 § (4)
bekezdése és az 5.§ (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.
Nyelvvizsgával kapcsolatos adatok (vizsganyelv, vizsgahely, vizsgaszint, vizsga típusa és
dátuma). Ezen adatok célja a nyelvvizsga lebonyolításának biztosítása, és a nyelvvizsgaanyakönyv kitöltése.
A vizsgázó levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma. Ezen adatok felhasználási célja a
vizsgázóval történő kapcsolattartás a vizsga lebonyolításával kapcsolatban, valamint hivatalos
iratok kézbesítése (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány).
A vizsgázó neme. Ez az adat az Oktatási Hivatal felé történő kötelező adatszolgáltatást
célozza meg (statisztikák készítéséhez).

5. A nyelvvizsga során keletkezett személyes adatok kezelésének feltételei
A nyelvvizsga során az érintett által megadott adatokon kívül további személyes adatok jönnek
létre:
 A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül. A hangfelvétel készítésének célja, hogy szükség
esetén az újraértékelésre jogosultsággal rendelkező vizsgáztató bizottság tájékozódhasson,
ezért a hangfelvételt megismerni kizárólag az eljáró, újraértékelést végző bizottság jogosult.
A hangfelvétel készítésének másodlagos célja, hogy a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak
szakmai tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson
a szakmai munkáról, ezért ennek során a hangfelvétel megismerésére a szakhatóság kirendelt
ellenőre, illetve a Vizsgaközpont illetékes vezetője jogosult. A Vizsgaközpont tájékoztatja a
vizsgázót, hogy a hangfelvétel a vizsgán megszólaló valamennyi személy hanganyagát
tartalmazza, ennek megfelelően a személyes adatok védelme érdekében a fent írtaktól eltérő
személyeknek (beleértve a vizsgán résztvevőket is) nem kiadható. Ezt a tényt a vizsgázó a
jelen tájékoztatás aláírásával elfogadja és tudomásul veszi.
 Az írásbeli vizsga keretében elkészített és beadott válaszlapok, amely dokumentumok
kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, valamint a Korm. rend. 4. § (4)
bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. Az értékelők
az értékelés befejezése után a válasz és feladatlapokat haladéktalanul visszajuttatják a
Vizsgaközpontba.
 A vizsga értékelése, eredménye, a vizsgarészenként elért pontok és a vizsgán elért pontszám
az elérhető összpontszám százalékában kifejezve, mely adatkezelés célja a Korm. rend. 4. §
(4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.
 A bizonyítvány száma, mely adat kezelésének célja a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5.
§ (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.
6. Mennyi ideig tárolhatók a vizsgázó adatai?
Az adatkezelés a vizsgázó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a jogi kötelezettségek
teljesítéséig tart. Azokat a hangfelvételeket, melyek a szóbeli vizsgán készültek, illetve az írásbeli
dolgozatokat a Nyelvvizsgaközpont a Kormányrendelet és az Oktatási Hivatal által közzétett
Akkreditációs kézikönyv alapján 3 évig köteles megőrizni. A hangfelvételt a szakhatóság kirendelt
ellenőre és a Nyelvvizsgaközpont illetékes vezetői jogosultak megismerni.
7. Mely személyek és milyen céllal jogosultak az adatok megismerésére?
A vizsgázó személyes adataihoz a Nyelvvizsgaközpont mindenkori adminisztratív munkatársai
férhetnek hozzá, az alábbi célokból:







a vizsgázó egyértelmű azonosítása,
nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése,
a nyelvvizsga lebonyolítása,
kapcsolattartás a vizsgázóval a vizsga lebonyolításával kapcsolatban,
hivatalos iratok kézbesítése,
adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal felé.

8. Mik az érintettek jogai és mely jogérvényesítési lehetőségekkel élhetnek?
Az erre vonatkozó Infotv. 14-15.§-ai alapján a vizsgázó tájékoztatást kérhet az adatkezelés azon
körülményeiről, melyek a személyes adatait érintik.
A vizsgázó erre irányuló igényét írásban a Nyelvvizsgaközpont postacímére eljuttatott kérelemmel
kezdeményezheti. A kérelmet elektronikus úton is benyújthatja a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu email-címre.
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Ha a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy azokhoz csak a kérelmező
férhessen hozzá. A kérelmező az erre vonatkozó Infotv. alapján kérheti a téves, pontatlan vagy
hiányos adatainak helyesbítését.
A vizsgázó kérelmezheti személyes adatainak törlését. Abban az esetben, ha a személyes adatok
kezelésére az Infotv. 6.§ (5) pontja alapján a Vizsgahelyre vonatkozó jogi kötelezettség céljából kerül
sor, a személyes adat nem törölhető. Az érintett ez esetben élhet az Infoftv. 21 §-ban foglalt tiltakozás
jogával, melyet az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgál, döntést hoz és erről a kérelmezőt írásban értesíti.
A személyes adatokat a következő esetekben kell törölni:
 az adatok kezelése jogellenes,
 az adatok hiányosak vagy tévesek,
 az adatkezelés célja megszűnt,
 az adatok törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Vitás esetekben a vizsgázónak jogában áll bírósághoz fordulni, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet.
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