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ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI (HOZZÁJÁRULÓ) NYILATKOZAT 

 

Alulírott, _____________________________________________________, akinek állandó lakhelye 

____________________________________________________________, személyi azonosító száma (CNP)  

_________________________, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanulmányi programjaira 

megszervezett felvételire jelentkező/sikeres felvételt nyert jelentkező minőségben kifejezetten és 

egyértelműen hozzájárulok a személyes adataim bármilyen eszközön való feldolgozásához, akár a harmadik 

félnek való átadás révén is, az érvényes európai jogszabályoknak megfelelően – (Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről, Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve) – a felsőoktatási intézmény 

által vagy bármilyen egyéb engedélyezett szervezet által, amely ellenőrzések végzésére vagy a felsőoktatási 

intézmény tevékenységének vizsgálatára jogosult. 

A szabadon és egyértelműen kifejezett hozzájárulás a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

által a felvételi időszakában, és később, a tanulmányok során kezelt adatok törvényes feldolgozására 

vonatkozik. Ugyanakkor a kifejezett hozzájárulás a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által kezelt 

adatok törvényes feldolgozására vonatkozik, a tanulmányok befejezését követő időszakot is beleértve, 

amennyiben ezt törvényes előírások teszik kötelezővé, közérdekű céllal valósul meg, vagy a hatóságok és 

közintézmények sajátos tevékenységével kapcsolatos. 

Teljességgel értem és hozzájárulok ahhoz, hogy a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által 

kezelt adatok feldolgozása az 1/2011-es számú oktatási törvény által előírt céllal vagy az oktatási törvénynek 

alárendelt jogszabályokkal összhangban lévő céllal, valamint a felsőoktatási intézmény küldetéséből 

származó, vagy annak küldetésével szoros kapcsolatban lévő céllal valósulnak meg. Megértem továbbá, 

hogy bármikor és megszorítások nélkül gyakorolhatom az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről rendelet 

15–22-es cikkeinek alkalmazásából az engem megillető jogokat, vállalván ugyanakkor az említett 

joggyakorlat esetleges következményeit. 

Jelen nyilatkozat bármilyen személyes adat feldolgozására vonatkozik, beleértve az azonosításra 

alkalmas adatokat, továbbá a biometrikus azonosításra és az iskolai helyzetre vonatkozó adatokat is. Jelen 

nyilatkozat vonatkozik továbbá a nyilatkozó közvetlen javát szolgáló helyzetekre is, az egészségügyi 

állapotra, az etnikai hovatartozásra és a vallásfelekezetre vonatkozó feldolgozásokra is. 

 

Név: _____________________________________________________ 

Dátum: __________.2021 

Aláírás: _________ 

mailto:contact@ubbcluj.ro
http://www.ubbcluj.ro/

