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Belső nyilvántartási szám: GDPR-0023-359 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

AZ EGYETEMHEZ BENYÚJTOTT KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL 

NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja 

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényt benyújtó természetes 

személyeket („Érintett” vagy „Adatigénylő”) az adatigénylési folyamattal összefüggő személyes adatok 

kezeléséről: 

1. AZ ADATKEZELŐ 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

/Kancellári Kabinet/  

(„Adatkezelő” „Egyetem”) 

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

levelezési név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Kancellári Kabinet 

levelezési cím:  1111 Budapest, Műegyetem rpk. 7-9. R.ép. 2.em. 

email:   info@mail.bme.hu  

telefonszám:  +36-1-463-3334 

honlap: www.bme.hu; 

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@mail.bme.hu 

  

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, FORRÁSA 

Az Egyetem, mint közfeladatot ellátó szerv az Infotv.-ben meghatározott szabályokra összhangban 

fogadja és intézi a hozzá érkezett közérdekű adatok megismerése iránt benyújtott igényeket. 

 

Az adatkezelés célja az adatigénylések teljesítése, ügyintézése, az egy éven belül ismétlődő azonos 

tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetleges költségtérítés megállapítása 

és dokumentálása, bizonylatolása, továbbá nyilvántartás vezetése az elutasított adatigénylésekről az 

Infotv. 30.§ (3) bekezdés szerint.  

  

Az Egyetem az Adatigénylő alábbi személyes adatait kezeli: 

- név 

- értesítési cím (elektronikus levélcíme, postai címe, esetleg telefonszám) 

- cégnév (mely képviseletében az Érintett eljár az igénylés során) 

- a benyújtott adatigénylés tárgya 

- az esetleges elutasítás tényét 

- költségtérítés megállapításához, bizonylatolásához, megfizetéséhez: név/megnevezés, 

cím/székhely, adóazonosító jel/adószám. 

 

Személyes adatait Ön adja meg az Egyetem számára adatigénylése benyújtásával, valamint az igénylés 

alapján indult eljárás során. 
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3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az adatkezelés az Egyetem Infotv. 26-31.§ paragrafusaiban meghatározott kötelezettségének 

teljesítéséhez, a költségtérítés megállapítása kapcsán pedig a számla kiállításához, a tétel könyveléséhez 

szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény rendelkezései szerint [GDPR. 6. cikk (1) c)]. 

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Egyetem az Adatigénylő személyes adatait az adatigénylések teljesítéséről, az egy éven belül 

ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása érdekében vezetett 

nyilvántartásában az adatigénylés Egyetemhez történő benyújtásától számított 1 évig kezeli, azzal, hogy 

a költségtérítés megfizetéséhez szükséges adatokat a költségtérítés megfizetését követően 

haladéktalanul törli. 

Az adatigényléssel kapcsolatban keletkezett iratok az Egyetem, mint Adatkezelő köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, illetve a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. 

rendelet szerinti Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján kerülnek megőrzésre.  

Az igény teljesítéséért esetlegesen fizetendő költségtérítésről kiállított számlát, és könyvelési 

dokumentumokat az Egyetem a mindenkor hatályos Irattári terve szerinti ideig őrzi. Jelen tájékoztató 

hatályba lépésekor a bizonylatok megőrzési ideje 10 év. 

 

 

5. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

Az Egyetem itt meghatározott adatkezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatokat 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 

Az adatigénylések ügyintézési folyamataiban az Egyetem erre feljogosított foglalkoztatottjai vesznek 

részt, az Adatigénylő személyes adatait csak azok ismerhetik meg, akiknek az feladatuk ellátásához 

szükséges. 

Az Egyetem csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait más állami szervek számára. 

Így például, amennyiben az Adatigénylő és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági, 

hatósági eljárás indul, és az eljáró bíróság, hatóság számára szükséges az Érintett személyes adatait 

tartalmazó iratok átadása, vagy ha nyomozó hatóság konkrét ügyben az Érintett személyes adatait 

tartalmazó iratok továbbítását kéri.  

 

6. ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési intézkedést 

megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes 

szakaszában biztosítsa.  

Az adatok tárolása az Adatkezelő tulajdonában és üzemeltetésében lévő szervereken, illetve a papír 

alapú dokumentumok tárolása az Adatkezelő zárt irodahelyiségben, irattárában történik.  

 

7. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg. 

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelő 1. pontban 

megadott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.  

 

Az Adatkezelő kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának, kérelme elutasításának 

okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja Önt, 

mely határidő szükség esetén – a kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további 

két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól 

a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást. 
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Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja. Ha azonban az 

Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

Egyetem, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

a. Átlátható tájékoztatás 

Az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és 

elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről. 

 

b. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Ön bármikor jogosult az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein tájékoztatást kérni arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 

hogy a személyes adataihoz és a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

 

c. Helyesbítés, kiegészítés 

Ön bármikor jogosult az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 

személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését.  
Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában. 

 

d. Törlés 

Ön jogosult az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó személyes 

adatok törlését a GDPR-ban meghatározott esetekben. Az Adatkezelő kérelmét megvizsgálja, 

indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt.  

A törlési kérelmet az Egyetem a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül elsősorban 

azokban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat – különösen 

iratkezelési szabályzat - az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az 

adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

e. Az adatkezelés korlátozása 

Ön bármikor jogosult az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 

személyes adatok korlátozását a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. Például, ha az 

Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, vagy az adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll 

fenn, de Ön ellenzi a törlést, és e helyett kéri a felhasználás korlátozását. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

f. Tiltakozás 

Az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az 

Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha Ön szerint azok kizárólag az Adatkezelő jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükségesek.  

 

g. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

Az adatigényléshez kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra 

nem kerül sor. 
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8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő itt meghatározott adatkezelésével összefüggően 

jogsérelem érte, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@mail.bme.hu e-mail címen vagy az adatvédelmi 

tisztviselőn keresztül, hogy az esetleges jogsértést mihamarabb orvosolhassuk: 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

dr. Frank Ágnes 

adatvédelmi tisztviselő 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R ép. 2. em. 206. 

Telefon:     +36 1 463 3320 

e-mail:       adatvedelem@mail.bme.hu 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelő itt meghatározott adatkezelésével összefüggően 

személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat  

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 Budapest, 

Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: www.naih.hu; email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) és  

 bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – 

választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 

is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2019.09.02.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
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