Belső nyilvántartási szám: GDPR-0041-256

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a tudományos kutatási céllal végzendő forgalmi mérésekhez 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 CXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a
természetes személyeket („Érintett”) a személyes adatok az önvezető járművek
környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése területén folytatott kutatások során végzendő
közúti mérések, kamerás megfigyelés kapcsán végzett kezeléséről:
1. AZ ADATKEZELŐ
Neve:

székhelye:
levelezési név:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(felelős szervezeti egység: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárműtechnológia Tanszék)
(„Egyetem”, vagy „Adatkezelő”)
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia
Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 4., J épület 5. emelet

levelezési cím:
email:
titkarsag@gjt.bme.hu
telefonszám:
+36-1/463-1615
honlap:
www.gjt.bme.hu; www.bme.hu
BME adatvédelmi tisztviselő: dpo@bme.hu
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszékének egyik fő kutatási területe az önvezető járművek
környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése. A pontos – neurális háló alapú környezetfelismerés elengedhetetlen fontosságú az önvezető járműveknél. A mesterséges neurális
hálózatnak nagy mennyiségű – valós forgalmi szituációkból, környezetből származó - adatra van
szüksége, hogy az abban rejlő általánosítható összefüggéseket felismerje, és így a jövőben ismeretlen
adatokra vonatkozólag is megfelelően jó döntéseket tudjon hozni. A mérőautóval végzett közúti mérések
során rögzített adatok nélkülözhetetlenek az önvezető járművek megfelelő minőségű betanításához (pl.
hogy azok a hazai forgalmi viszonyokban is helyt álljanak).
Az adatkezelés tehát kizárólag tudományos kutatási célból történik. A kutatási terület, melynek körébe
tartozó egyes kutatásaiban az Egyetem a felvételeket hasznosítja: önvezető járművek
környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése.
A kamerával végzett megfigyelésnek, adatgyűjtésnek nem célja az érintettek azonosítása, mindössze
elkerülhetetlen, hogy a közúti forgalomról készített felvételeken, mint a forgalomban résztvevők
megjelenjenek.
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Egyetem alapvető közfeladata a tudományos kutatás folytatása.1 Az Egyetem alaptevékenységeként
a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti
kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez. Fejleszti és ápolja az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához
szükséges nemzetközi kapcsolatait. Pályázaton elnyert pénzeszközökből kutatási projekteket valósít
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meg, valamint megrendelések alapján kutatásokat, kísérleti fejlesztéseket végez, kutatáshoz kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújt, K+F tevékenységekhez kapcsolódó innovációs tevékenységet folytat.2
Az Egyetem alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésével és
gazdasági hasznosításával hozzájárul a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. 3
Az Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszékének egyik fő kutatási területe az önvezető járművek
környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése.
A személyes adatok kezelésével járó mérések végzése az Egyetem jelen pontban hivatkozott, a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, Alapító Okiratában meghatározott közfeladatának
végrehajtásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)].
4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A mérések során rögzített felvételeken a forgalomban résztvevő természetes személyek képmása,
viselkedése, járművek rendszáma, a tartózkodási hely, napi idő adatok, esetleg az évszak, melyben
a felvétel rögzítésre került, a mérés során tehát az abszolút idő nem kerül rögzítésre, csupán az aznap
éjfél óta eltelt idő. A kamerák és szenzorok hangot nem rögzítenek.
5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
A mérések, azaz az adatgyűjtések dokumentált mérési terv alapján, előre meghatározott idősávban és
helyszíneken történnek, melyről az Egyetem honlapján tájékoztatást ad.
A méréseket, azaz az adatgyűjtést a BME telephelyén, közutakon és tesztpályákon is végezzük.
A felvételeken szereplő természetes személyek azonosítására nem kerül sor. A felvételeken szereplő
személy jelentéktelen vagy véletlen szereplője a felvételnek, a természetes személyek nincsenek tehát
külön kiemelve a felvételeken és azokat az Egyetem nem is hozza nyilvánosságra az arcképek és
rendszámok szoftveres elhomályosítása nélkül.
A háttértárolók folyamatos felügyelet alatt állnak.
Közvetlenül minden mérés után a rögzített adatok egy – az Egyetem tulajdonában és üzemeltetésében
lévő szerveren tárolt - központi adatbázisba kerülnek mentésre.
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatokat, felvételeket - központi mentésüket követően - a mérőeszközök lokális háttértárolójáról
visszafordíthatatlanul töröli az Egyetem.
A központi adatbázisba mentett adatokat addig tároljuk, amíg azok a kutatási területhez kapcsolódó
projektek céljai megvalósításához nélkülözhetetlenek. Az adatok a kapcsolódó projektek zárása után
legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra, utána töröljük őket. Az Adatkezelő ezen időtartam alatt is
időszakosan monitorozza, hogy az egyes felvételek a tudományos kutatáshoz még felhasználhatók-e, a
felülvizsgálat szerint szükségtelenné váló felvételek azonnal visszafordíthatatlanul törlésre kerülnek.
7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE
7.1. A felvételekhez az Egyetem erre azon dokumentáltan felhatalmazott foglalkoztatottjai férhetnek
hozzá, akik a kutatásokban részt vesznek.
7.2. Az Egyetem adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felvételekhez kizárólag az Egyetem fér hozzá.
7.3. Az Egyetem a felvételekkel összefüggésben kezelt személyes adatokat sem harmadik országba sem
nemzetközi szervezethez nem továbbítja. A személyes adatokat tartalmazó felvételek nem kerülnek
publikálásra, intézményen belüli prezentációban sem, az adatkezelő a nyilvánosság számára nem
teszi hozzáférhetővé azokat.
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8. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait elsősorban 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.
Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja.
8.1. 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.
8.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Bármikor jogosult 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.
Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy arc-, rendszámfelismerő programokat nem alkalmazunk, a
felvételek készítésének naptári dátumát nem rögzítjük, egyéb, az érintettek személyes adatát tartalmazó
adatbázissal sem rendelkezünk. Mindebből adódóan az érintetteket nem tudjuk azonosítani, a rögzített
felvételek kapcsán technikailag nem tudjuk megmondani, hogy egy adott személy, rendszám szerepele felvételeinken.
8.3. Helyesbítés, kiegészítés
Jogszabályi rendelkezések szerint bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok
módosítását, helyesbítését, kiegészítését.
Ugyanakkor a felvételek kapcsán ez a jog nem értelmezhető, a felvételeken szereplő nem azonosított
természetes személyek képmásának vagy járművek rendszámának helyesbítését nem tudjuk teljesíteni.
8.4. Tiltakozás
Saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.
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, az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
8.5. Törlés
Jogosult 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 a felvételek kapcsán végzett adatkezelés önvezető járművek
környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése tárgyú tudományos kutatási célból továbbra is
szükséges. Ugyanakkor ezen jog kapcsán is fontos, hogy az érintetteket nem tudjuk azonosítani, a
rögzített felvételek kapcsán technikailag nem tudjuk ellenőrizni, hogy a kérelmező személy, járművének
rendszáma szerepel-e felvételeinken. Ha nem tudjuk, hogy szerepel-e a felvételen, akkor a törlést sem
tudjuk elvégezni.
8.6. Az adatkezelés korlátozása
Bármikor jogosult 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
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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.
Ugyanakkor az Egyetem nem tudja a felvételeken szereplő érintetteket azonosítani, a rögzített felvételek
kapcsán technikailag nem tudjuk ellenőrizni, hogy a kérelmező személy, járművének rendszáma
szerepel-e felvételeinken. Ha nem tudjuk, hogy szerepel-e a felvételen, akkor a korlátozást sem tudjuk
elvégezni.
8.7. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog
Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

9.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyetem itt meghatározott adatkezelésével összefüggően
jogsérelem érte, vegye fel velünk a kapcsolatot elsősorban a titkarsag@gjt.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:
dpo@bme.hu
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Egyetem itt meghatározott adatkezelésével összefüggően
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. Az erre
vonatkozó tájékoztatást az Egyetem előzetesen közzéteszi honlapján. Erre különösen akkor kerülhet sor,
ha az önvezető járművek környezetfelismerésének tanulmányozása és fejlesztése érdekében végzett
tudományos kutatás eszközei, módszeri változnak, és azok érintik a személyes adatok kezelését. Az
Egyetem az adatkezelés megváltozása esetén sem tér el azonban a jelen tájékoztatóban meghatározott
adatkezelési céltól.

Kelt: Budapest, 2020. május 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

4

