Belső nyilvántartási szám: GDPR-0006-357
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A XXXIV. OTDK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM ÁLTAL RENDEZETT SZEKCIÓINAK ADATKEZELÉSRŐL
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
általános adatvédelmi rendelete, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján az alábbiakban tájékoztatja az érinetteket („Érintett”) a
személyes adatok www.otdk34.bme.hu online rendszerben történő, és a XXXIV. OTDK BME
szekcióinak megrendezésével kapcsolatos kezeléséről:
1. AZ ADATKEZELŐ
Neve:

székhelye:
levelezési cím:
email:
telefonszám:
honlap:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(„Adatkezelő” vagy ”Egyetem”)
(felelős szervezeti egység: Rektori Kabinet)
1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
rekikt@rektori.bme.hu
+36-1-463-2221
www.bme.hu www.otdk34.bme.hu

2. AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
Az adatkezelés feltételeit alapvetően az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény („Nftv.”)
 a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 24/2013 (II.5.) Korm.rendelet
 közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) kormányrendelet;
 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”).
3. A www.otdk34.bme.hu ONLINE RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ
KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az Egyetem a XXXIV. OTDK Egyetem által rendezendő Műszaki Tudományi, Kémiai és
Vegyipari szekciói („Rendezvény”) lebonyolításának támogatásához, a résztvevőkkel történő
hatékony, modern kapcsolattartás elősegítéséhez a www.otdk34.bme.hu online rendszert
üzemelteti.
A rendszerben kizárólag 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.
3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
e-mail cím

jelszó

adatkezelés célja
az e-mail cím az Egyetem és az Ön közötti kapcsolattartás
célját szolgálja, továbbá mint felhasználónév az adatbázisban
történő azonosítására is szolgál; nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza
a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
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megjelenési név

családi- és utónév
telefonszám
a szekció, amelyben részt
kíván venni
milyen minőségben vesz
részt a Konferencián
intézmény

beosztás

ezen a néven fogja üdvözölni Önt a rendszer belépéskor; ez
lehet az Ön keresztneve, beceneve, fantázianév, amely
legalább egy karakter hosszúságú
az Ön azonosítását valamint az Egyetem és az Ön közötti
kapcsolattartás célját szolgálja
az Egyetem és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
a Rendezvény szervezéséhez szükséges információ
az online rendszerben megadott kategóriák közül választható;
a Rendezvény szervezéséhez szükséges
a Rendezvény szervezéséhez szükséges információ: például a
névkitűzők, névtáblák készítéséhez;
önkéntes szerződők esetén a főállású munkahely
megnevezése, dolgozatszerzők esetén a TDK dolgozat
készítésének időpontjában annak az intézménynek (pl.
egyetemnek) a neve, amellyel a szerzőnek akkor jogviszonya
volt
a Rendezvény szervezéséhez szükséges információ: például a
névkitűzők, névtáblák készítéséhez
önkéntes szerződők esetén beosztása a főállású munkahelyen,
pl. egyetemi docens, dolgozatszerzők esetén automatikusan
hallgató

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen Tájékoztatás alapján adott önkéntes hozzájárulása [GDPR
6.cikk (1) a) pont] valamint a XXXIV. OTDK rendezése és lebonyolítása, mint az Nftv. 54.§,
63.§ paragrafusában és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 24/2013 (II.5.) Korm.rendeletben
meghatározott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
4. A www.otdk34.bme.hu ONLINE RENDSZERBEN
LEADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

TÖRTÉNŐ

IGÉNYLÉSEK

A rendszerben adhatják meg a szállással, étkezéssel, parkolással kapcsolatos igényüket, valamint
a felkínált programokon történő részvételi szándékukat is.
4.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
szállás igénylése
neme

étkezés igénylése
étkezési preferenciája

adatkezelés célja
a szállás igényét az online rendszerben jelezheti, az itt
választottak szerint fogjuk megszervezni szállását
a szállás szervezése során lehetőség van több ágyas
szobákban történő elhelyezésre is; amennyiben a többágyas
szobában történő elhelyezést választja, kérjük, adja meg,
hogy a szobabeosztás során figyelembe tudjuk venni
az étkezési igényét az online rendszerben jelezheti, az itt
választottak szerint fogjuk megszervezni étkezését
amennyiben étkezés biztosítását kéri, az online rendszerben
megadott kategóriák közül választható; a helyszíni
regisztráció során az online rendszerben választottak szerint
jogosító étkezési jegyet fogunk Önnek átadni; kérjük,
körültekintően válasszanak, mert a helyszínen módosításra
már nincs lehetőség
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személygépkocsi rendszáma
a kiválasztott fakultatív
program

a zsűritagok, szakmai bizottsági tagok Egyetem kijelölt
parkoló területére történő behajtási lehetőségének biztosítása
amennyiben részt szeretne venni a Rendezvény keretében
biztosított fakultatív programok valamelyikén, a rendszerben
megadott lehetőségek közül választva regisztrálhat azokra; a
programok szervezéséhez szükséges, egyes programok
létszáma korlátozott, illetve a szervezéshez létszámadatok
szükségesek

4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen Tájékoztatás alapján adott önkéntes hozzájárulása [GDPR
6.cikk (1) a) pont].
5. DOLGOZATSZERZŐK PÉNZJUTALMÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
5.1. A kezelt adatok köre és célja
A 3. és 4. pontokban rögzítetteken túl az Egyetem a Dolgozatszerzők alábbi személyes adatait
kezeli a www.otdk34.bme.hu online rendszerben:
személyes adat
születési hely és idő
anyja születési családi- és utóneve
állandó lakhely
adóazonosító jel
bankszámlaszám
TAJ szám

adatkezelés célja
az esetleges jutalom összegének kifizetéséhez, a
szükséges bizonylatok kiállításához, a jutalomban
részesült Dolgozatszerző azonosításához szükségesek

5.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen Tájékoztatás alapján adott önkéntes hozzájárulása [GDPR
6.cikk (1) a) pont]. Jutalom kifizetése esetén az az Egyetem könyveiben rögzítésre kerül, az
Egyetem könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó, továbbá a személyi jellegű kifizetésekhez
kapcsolódó – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített - jogi kötelezettség teljesítéséhez GDPR 6. cikk
(1) c) szükséges.1
6. A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az Egyetem mindazokkal, akik részt vesznek a Rendezvény szervezésében, a pályamunkák
bírálatában, zsűrizésében, mint közérdekű önkéntes tevékenységet végzőkkel a 2005. évi
LXXXVIII. törvény rendelkezései szerint szerződést köt. A szerződéskötéshez szükséges
adatokat az Egyetem által üzemeltetett www.otdk34.bme.hu online rendszerben kérjük megadni.
Az itt megadott adatok alapján készül el a szerződéstervezet, melyet a regisztráció során megadott
email címére küldünk meg elektronikusan. Kérjük, mielőtt aláírja a szerződést, az abban rögzített
adatait ellenőrizze. Amennyiben adatiban változás következne be a szerződéskötés időtartama
alatt, azt az online rendszerben haladéktalanul módosítsa és jelezze felénk a
otdk34muszaki@mail.bme.hu vagy otdk34kemia@mail.bme.hu e-mail címen.
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6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
családi- és utónév
születési családi- és utónév
születési hely és idő
anyja születési családi- és utóneve
állampolgárság
állandó lakhely
tartózkodási hely

adatkezelés célja
az Ön azonosításához valamint az Egyetem és az Ön
közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges
állandó lakóhely hiányában az Ön azonosításához
valamint az Egyetem és az Ön közötti szerződés
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges

6.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Egyetemre, mint adatkezelőre vonatkozó, 2005. évi LXXXVIII.
törvény 6.,14. §§-aiban rögzített jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.cikk (1) c) pont], valamint
az Önnel kötendő önkéntes szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6.cikk (1) b) pont].
7. A RENDSZER ÁLTAL NAPLÓZOTT EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK
7.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
IP cím

adatkezelés célja
az informatikai biztonság biztosítása; a rendszerbe
történő belépéskor automatikusan rögzítésre kerül a
rendszer működéséből eredően; egyéb személyes
adataival nem kerül összekötésre

7.2. Az adatkezelés jogalapja
Az Egyetem www.otdk34.bme.hu online rendszer biztonságához fűződő jogos érdeke. Például a
jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, a Felhasználó külön
hozzájárulása nélkül kerül rögzítésre.
8. JELENLÉTI ÍVEK VEZETÉSE2
Kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

név

Az Egyetem a Rendezvényen jelenléti ívet
vezet a Rendezvény helyszínére történő
intézmény
beléptetés
biztosítása,
a
regisztráltak
megnevezése
megjelenésének
ellenőrzése,
statisztika
szerepkör a tagozati
készítése,
a
Rendezvény
lebonyolításának
ülésen
dokumentálása, igazolása céljából.
aláírás
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Az adatkezelés
jogalapja
az Egyetem jogos
érdeke
[GDPR 6. cikk (1)
f)]

A Rendezvény központi költségvetési támogatásból valósul meg (1783/2018/FEKUTSTRAT
támogatói okirat). Az Egyetem jogos érdeke, hogy a támogatói okirat szerinti beszámolási, forrás
elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja. [GDPR 6. cikk (1) f)].
9. FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE3
Kezelt
személyes
adat
képmás

hang

Az adatkezelés célja
Az Egyetem a Rendezvény megörökítése,
dokumentálása, megtörténtének igazolása és a
nyilvánosság tájékoztatása, a Rendezvény
népszerűsítése céljából a Rendezvényen fénykép-,
videó- és hangfelvételeket (felvételek) készít,
melyek a Rendezvényen Résztvevőket nem
egyedi módon ábrázolják.

Az adatkezelés jogalapja

az Egyetem jogos érdeke
[GDPR 6. cikk (1) f)];
Ptk. 2:48.§ (2)

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia az ország kiemelt tudományos rendezvénye. A
konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának
megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység
országos nyilvánossága és elismerése.
Amennyiben tiltakozik a fénykép- videófelvételek készítése ellen, kérjük, ezt jelezze a felvétel
készítője részére a felvétel készítésekor. Elkészült felvételek kapcsán pedig lehetősége van
tiltakozni azon felvételek kezelése ellen, amelyen Ön szerepel.
A felvételek megjelenésének elsődleges helye: a www.bme.hu; a www.otdk34.bme.hu (a BME
honlapjai), a Műhely (a BME nyomtatott lapja), a www.otdt.hu és a www.otdk.hu (az Országos
Tudományos Diákköri Tanács honlapjai), a fentieken túl az OTDT Rendezvény népszerűsítésével
kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagaiban. A felvételek továbbá a
Rendezvény elszámolási dokumentációjának részét képezik. Az Egyetem jogos érdeke, hogy a
Rendezvény a nyilvánosság tájékoztatásával kerüljön lebonyolításra, továbbá a támogatói okirat
szerinti beszámolási, forrás elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja. [GDPR 6.
cikk (1) f)].
10. AZ ADATOK FORRÁSA
Valamennyi adatot közvetlenül Ön adja meg részünkre.
11. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A www.otdk34.bme.hu online rendszerben rögzített és tárolt személyes adatokat 2019. december
31-ig, de legalább a Rendezvény szervezésére és lebonyolítására fordítandó/fordított forrással
történő elszámolásig kezeli, ezt követően külön értesítés nélkül törli az adatokat, felhasználói
fiókokat.
A megkötött önkéntes szerződéseket az Egyetem az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt
évig köteles megőrizni a 2005. évi LXXXVIII. törvény 14.§ alapján.
Az online rendszerben leadott szállás, étkezés, parkolás, és egyéb igénylésekkel kapcsolatos
adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az első bekezdésben meghatározott
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időtartamig kezeljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Egyetem a kifizetett pénzjutalmak számviteli bizonylatait a mindenkor hatályos jogszabályi
előírás szerinti ideig őrzi. Jelen tájékoztató hatályba lépésekor a bizonylatok megőrzési ideje
legalább 8 év.
A jelenléti ívek, fénykép- videó- és hangfelvételek őrzési ideje előreláthatóan a Rendezvény
szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának jóváhagyásától számított 10 év.4
12. COOKIE-k ALKALMAZÁSA
Az Egyetem a www.otdk34.bme.hu rendszer magasabb színvonalú működésének biztosítása
érdekében az Ön által a rendszer látogatására használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. Az
Egyetem által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookiek a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében)
hasznosulnak. A cookie-k a Felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k
Felhasználó általi törléséig vannak jelen.
13. ADATFELDOLGOZÓ, AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE
13.1. Az Egyetem a XXXIV. OTDK keretében végzett adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
13.2. A személyes adatokhoz az Egyetem erre feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a
feladataik ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben. A www.otdk34.bme.hu online
rendszerben az Érintettek közvetlenül is hozzáférhetnek az ott nyilvántartott saját személyes
adataikhoz a rendszerbe történő bejelentkezéssel.
13.3. Az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel egyebekben csak
törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közöl. Az önkéntesre
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra –
személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
13.4. A Rendezvény támogatásból valósul meg, melynek okán a támogató Emberi Erőforrások
Minisztériuma jogosult a forrás felhasználását ellenőrizni, melynek keretében hozzáférhet a
kezelt személyes adatokhoz.
13.5. A Dolgozatszerzők pénzjutalmával kapcsolatos adatok a Magyar Államkincstárnak kerülnek
átadásra, tekintettel arra, hogy a számfejtés és kifizetőhelyi feladatok ellátása a központosított
illetményszámfejtés útján történik.5
13.6. Az Egyetem az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem
továbbítja.
14. ADATBIZTONSÁG
Az Egyetem 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 Egyetem tulajdonában és üzemeltetésében lévő
szervereken, a papír alapú önkéntes szerződések őrzése az Egyetem székhelyén, zárt helyen
történik.
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15. FACEBOOK OLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az Egyetem a facebook.com közösségi oldalon saját fiókot regisztrált és kezel (OTDK 2019
Műszaki Tudományi – Kémiai és Vegyipari Szekciók), hogy az aktualitásokról, rendkívüli
eseményekről, az Egyetem közvetlen tájékoztatást nyújtson bejegyzéseiben. Tájékoztatjuk, hogy
amennyiben lájkolja az Egyetem ezen oldalát, valamint annak bármely tartalmát vagy a fiókon
keresztül üzenetet küld az Egyetem részére, tudomásunkra jut a facebook.com oldalon regisztrált
neve és nyilvános profilképe.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az
adatkezelés valamennyi feltételére (különösen az adatkezelők adatfeldolgozók személyére,
jogalapjára, időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire, az
érintettek jogaira) a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik, melyet az alábbi
címen érnek el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
16. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Önt személyes adatai kezelése során az GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus vagy postai
úton) vagy személyesen – személyazonosságuk igazolásával - gyakorolhatják az Adatkezelő 1.
pontban megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes
adatairól, illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános
tájékoztatás történik.
Az Egyetem 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 Egyetem a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól
a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást.
Az Egyetem 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.
16.1. Átlátható tájékoztatás
Az Egyetem jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és
elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről.
16.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Ön bármikor jogosult az Egyetem 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.
16.3. Helyesbítés, kiegészítés
Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó
személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését.
Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek
megtörténtéről személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus
levélben vagy postai úton) értesíti Önt.
A www.otdk34.bme.hu online rendszerben kezelt saját személyes adatait (pl.: email cím, postai
cím) aktív felhasználói fiók esetén Ön is jogosult módosítani a rendszerbe történő
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bejelentkezéssel. Kérjük, adataiban bekövetkezett változás esetén végezze el a módosítást a
rendszerben
16.4. Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulását a rekikt@rektori.bme.hu címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Hozzájárulásának visszavonása esetén az Egyetem a továbbiakban nem szervezi szállását,
étkezését, parkolását, a fakulktatív programokon való részvételével összefüggő igényét, az
esetleges jutalom összegét az Egyetem nem tudja átutalni.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
16.5. Törlés
Az Egyetem az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkeztével,
megőrzési idő lejártával az Érintett külön értesítése nélkül, jegyzőkönyv felvétele mellett törli a
személyes adatokat.
Ön jogosult az Egyetemtől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban
meghatározott esetekben az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein. Az Egyetem 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 a 2005. évi LXXXVIII. törvény vagy más jogszabály vagy
jogszabályon alapuló belső szabályzat – különösen iratkezelési szabályzat - az Egyetemet, mint
Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
16.6. Az adatkezelés korlátozása
Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó
személyes adatok korlátozását a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. Például,
ha az Egyetemnek 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.
16.7. Tiltakozás
Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhat az Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Egyetem jogos
érdekének érvényesítéséhez vagy közérdekű feladatának, közhatalmi jogosítványa gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A személyes adatokat ebben az esetben csak
akkor lehet tovább kezelni a tiltakozás ellenére, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
16.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog
A XXXIV. OTDK Egyetem által rendezett szekciói adatkezelése során automatizált
döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.
16.9. Adathordozhatóság
Ha az adatkezelés automatizált módon történik, és az Érintett hozzájárulásán alapul vagy az
érintett által kötött szerződés teljesítéséhez vagy ilyen szerződés előkészítéséhez szükséges, az az
érintett kérelmére az Adatkezelő feladata indokolatlan késedelem nélkül az Érintettre vonatkozó,
általa az Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban az Érintett részére szolgáltatni. Az Érintett jogosult arra, hogy
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ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés az
Egyetem közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
17. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyetem XXXIV. OTDK Műszaki Tudományi, Kémiai és
Vegyipari Szekcióinak szervezésével kapcsolatos adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, az az
Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, vagy az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjén keresztül
az alábbi elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
adatvédelmi tisztviselő
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I.em 77-82.
Telefon: +36 1 463 3320
e-mail:
adatvedelem@mail.bme.hu
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Egyetem XXXIV. OTDK szekcióinak szervezésével kapcsolatos
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).

Budapest, 2019.03.13

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Rektori Kabinet
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