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                                                        Belső nyilvántartási szám: GDPR-0022-308 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ATOMERŐMŰ ÜZEMELTETÉSI SZAKMÉRNÖK ÉS AZ ATOMERŐMŰ 

ÜZEMELTETÉSI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKRE 

JELENTKEZŐK ÉS EZEN KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Adatkezelő”, „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 az Egyetem Atomerőmű üzemeltetési szakmérnök és az Atomerőmű 

üzemeltetési szakember szakirányú továbbképzéseire jelentkezőket és a képzésben résztvevőket a 

(„Érintett”) a személyes adatok kezeléséről: 

1. AZ ADATKEZELŐ 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

/felelős szervezeti egység: Természettudományi Kar Nukleáris 

Technikai Intézet/  

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 

levelezési cím:  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R ép. 3.em. 317/2/B 

email:   nti@reak.bme.hu 

telefonszám:  +36-1-463-2523 

honlap: www.bme.hu; www.reak.bme.hu;  

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@mail.bme.hu 

  

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

Az Egyetem a jelentkezők, hallgatók személyes adatait az Egyetem rendeltetésszerű működésének, 

a  jelentkezők és a hallgatók jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének biztosítása, valamint 

jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése, a képzés és kutatás megszervezése, a 

jogszabályokban és az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre 

való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása, valamint végzettek pályakövetése céljából 

kezeli.  

 

Az Egyetem az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli a jelentkezéshez, annak elbírálásához 

kapcsolódóan: 

- családi és utónév 

- születési hely, idő 

- anyja születési családi és utóneve 

- állampolgárság 

- lakcím 

- értesítési cím 

- e-mail  

- telefonszám 

- felsőfokú végzettsége(k)et igazoló okiratok azonosítására vonatkozó adatok (oklevél száma, 

kelte, az azt kiállító intézmény neve, a kiállítás helye, minősítés) 

- aláírás 

- munkahely 

- munkahely címe 

- beosztás/munkakör/feladatkör 

 

Személyes adatait Ön adja meg jelentkezéséhez, hallgatói jogviszonyának létesítéséhez, teljesítéséhez 

kapcsolódóan. 

 

http://www.bme.hu/
http://www.reak.bme.hu/
mailto:adatvedelem@mail.bme.hu
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Hallgatói jogviszony létesítésével az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

3. mellékletének I. részében meghatározott személyes adatokat, valamint Neptun felhasználónevét és 

jelszavát tartja nyilván és kezeli. A jogszabály tájékoztató kiadásakor hatályos szövegét az alábbi 

linkre kattintva olvashatja http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.366215. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Személyes adatainak kezelése az Egyetem közérdekű feladatának, közhatalmi jogosítványa 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)]. 

 

Az Egyetem közfeladatát meghatározó jogszabály a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény („Nftv.”), mely alapján az Egyetem szakirányú továbbképzést folytathat. 

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos szabályokat tartalmaz továbbá a felsőoktatási felvételi 

eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet is.   

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  

Az Egyetem az 2. pontban meghatározott kategóriák szerinti személyes adatait  

 sikertelen jelentkezés esetén egy év 

 hallgatói jogviszony létesítése esetén a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított nyolcvan évig 

kezeli az Nftv. 3. melléklet I/B. 3. pontokban előírtak alapján. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem, mint közfeladatot ellátó szervezet az iratkezelésre vonatkozó 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján egyes, az Egyetem irattári tervében meghatározott – 

személyes adatokat is tartalmazó - iratokat a fentiektől hosszabb ideig köteles őrizni, illetve egyes 

iratokat pedig nem selejtezhet. 

 

5. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

A személyes adatokhoz az Egyetem erre feljogosított foglalkoztatottjai, valamint a Neptunban kezelt 

adatokhoz az Egyetem adatfeldolgozója férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, az ahhoz 

szükséges mértékben. 

Az Egyetem a Neptun üzemeltetéséhez igénybe vett adatfeldolgozója: 

 

Neve:    SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhelye:   2030 Érd, Retyezáti utca 46.  

Cégjegyzékszáma:  13-10-011083 

Képviseli:   Fehér István vezérigazgató 

 

Tevékenysége: az Adatfeldolgozó terméktámogatási szerződésben foglalt feladatainak, 

kötelezettségeinek teljesítése céljából olvasási joggal hozzáfér az Egyetem Neptun rendszeréhez, 

az Egyetem számára online helpdesk felületet üzemeltet a hibák, kérdések, szolgáltatások 

megrendelésének bejelentésére, másolatot készít az adatbázisról, esetileg éles adatbázis 

műveleteket végez szervezeti egységkiemelések, összevonások, szervezeti átalakulások, tömeges 

adatmódosítások kezelése céljából. 

 

Az Egyetem a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 

 

Az Egyetem jogszabályi kötelezettség alapján, az ott meghatározott esetekben ad át személyes 

adatokat. Különösen az Nftv. 3. melléklet I/B. 4. pontjában rögzített címzettek részére történhet 

adattovábbítás az ott meghatározott feltételek mellett. 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.366215
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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 irodahelyiségeiben, zárt lemezszekrényekben 

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 telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad 

személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik. 

 

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. 

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 meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

A Neptunban nyilvántartott saját személyes adataihoz a rendszerbe történő bejelentkezéssel Ön is 

közvetlen hozzáféréssel rendelkezik. 

 

c. Helyesbítés, kiegészítés 

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

személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését.  

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 az 

Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
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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. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

A szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy 

profilalkotásra nem kerül sor. 

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

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

összefüggően jogsérelem érte, vegye fel velünk a kapcsolatot az nti@reak.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. 

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). 

 

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen 

akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a 

személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő előzetesen 

közzéteszi honlapján. 

 

 

Kelt: 2017. július 19.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek

