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Belső nyilvántartási szám: GDPR-0170-357 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  

BMEpartner CÍMŰ HÍRLEVELÉHEZ 

 
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 

Hírlevélre feliratkozókat („Érintett”) a személyes adatok kezeléséről: 

 

1. AZ ADATKEZELŐ 

 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(felelős szervezeti egység: Rektori Kabinet) 

(„Egyetem”, vagy „Adatkezelő”) 

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

email:    bmepartner@bme.hu  

telefonszám:  +36 1 463  

honlap: www.bme.hu;  

BME adatvédelmi tisztviselő: dpo@bme.hu; 

    +36 1 463 3320 

     

 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉRINTETTEK 

KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BMEpartner címen hírlevelet szerkeszt és küld 

elektronikusan Partnerei, az Egyetem működése iránt érdeklődők számára. Ebben a rendszeres 

időközönként megjelenő Hírlevélben ad az Egyetem Partnerei részére tájékoztatást különösen  az 

Egyetem által szervezett kulturális és tudományos rendezvényeiről, konferenciákról, egyéb 

programokról, a kutatás terén elért eredményekről, meghatározó projektjeiről.  

 

személyes adat kategória az adatkezelés célja a személyes adatok forrása 

elektronikus levélcím 

feliratkozók részére a 

BMEpartnerHírlevél 

megküldése; azonosítás és 

kapcsolattartás;  

az adatok megadása kötelező 
közvetlenül Ön által 

megadott adat 

aláírás 

papír alapú feliratkozás 

esetén a nyilatkozat 

megtételéhez szükséges 

 

 Az adatok hiányában az Egyetem nem küld Önnek Hírlevelet. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint Hírlevélre feliratkozó jelen tájékoztatás ismeretében adott 

önkéntes hozzájárulása, amit a feliratkozási lap kitöltésével és aláírásával vagy az elektronikus 

feliratkozás elvégzésével ad meg. [GDPR 6. cikk (1) a)]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
https://njt.hu/
mailto:bmepartner@bme.hu
http://www.bme.hu/
mailto:adatvedelem@mail.bme.hu
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A Hírlevélre történő feliratkozás során adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek 

jogosultak. 

A Hírlevélre történő feliratkozás során kizárólag saját adatait adhatja meg. Feliratkozását meg kell 

erősítenie annak igazolása érdekében, hogy valóban Ön iratkozott fel a Hírlevélre saját személyes 

adataival.  

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A feliratkozás során megadott adatokat az Egyetem kizárólag addig kezeli, amíg Ön le nem iratkozik a 

Hírlevélről. 

 
5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 

A Hírlevélre elektronikusan az Egyetem www.bme.hu/bmepartnerhirlevel oldalán és papír alapon tett 

nyilatkozattal lehet feliratkozni.  

A Hírlevélről bármikor leiratkozhat. Ezt a legkönnyebben a Hírlevél alján elhelyezett link segítségével 

elektronikusan, vagy a bmepartner@bme.hu email címre küldött elektronikus vagy  az Egyetem 

székhelyére küldött papír alapú nyilatkozattal teheti meg. 

 

6. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, sem más szervezethez nem 

továbbítja. 

A feliratkozás során megadott személyes adatokhoz az Egyetem szervezetében a Rektori és Kancellári 

Kabinet erre feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.  

 

7. 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.  

 

8. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

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

Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus vagy postai 

úton 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.  

 

8.1. 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. 

 

8.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, kiemelten bmepartner@bme.hu e-

mail címen 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 15. cikkében, Infotv-

ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

http://www.bme.hu/bmepartnerhirlevel
mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
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8.3. Helyesbítés, kiegészítés 

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, kiemelten bmepartner@bme.hu e-

mail címen kérni az Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését a GDPR 

16. cikke alapján.  
Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában. 

 

8.4. Hozzájárulás visszavonása 

Bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján. 

A leiratkozásra minden Hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy a bmepartner@bme.hu email 

címre, vagy az Egyetem székhelyére küldött nyilatkozattal is bármikor lehetőség van. Ebben az esetben 

adatait töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulásának visszavonása esetén nem fogjuk többé 

küldeni Önnek a Hírlevelet. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

8.5. Törlés 

Az Egyetem kérelmére törli a személyes adatokat. 

Ön jogosult az Egyetemtől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR 17. cikkében 

meghatározott esetekben az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, kiemelten 
bmepartner@bme.hu e-mail címen.  Az Egyetem kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik 

a törlés iránt.  

 

8.6. Az adatkezelés korlátozása 

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, kiemelten bmepartner@bme.hu  e-

mail címen kérni az Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR 18. cikkében 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. 

 

8.7. Tiltakozás 

Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, kiemelten bmepartner@bme.hu e-mail címen, saját 

helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a Hírlevél adatkezelésével összefüggésben 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.  

 

8.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

A Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem 

kerül sor.  

 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyetem a Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésével 

összefüggően jogsérelem érte, az Egyetem a bmepartner@bme.hu elérhetőségén, vagy az Egyetem 

adatvédelmi tisztviselőjén keresztül az alábbi elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az 

esetleges jogsértést orvosolhassuk: 

 

 

 

mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
mailto:bmepartner@bme.hu
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

dr. Frank Ágnes adatvédelmi tisztviselő 

Levelezési cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

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

Telefon:     +36 1 463 3320 

e-mail:       dpo@bme.hu 

 

Ha úgy ítéli meg, hogy jogsérelem a Hírlevél adatkezelése során, közvetlenül fordulhat a 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11.; postai címe: 1363 Budapest, Pf. 9.;  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, 2023.01.12.    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

 

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

