ADATVÉDELEM A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEMEN
A Budapesti Gazdasági Egyetem a Budapesti Gazdasági Egyetemen kezelt adatok védelmét az
Alaptörvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR), a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Budapesti Gazdasági
Egyetem adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata (Adatvédelmi Szabályzat) szerint
biztosítja.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Adatvédelmi Szabályzatát itt érheti el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én fogadta el az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletet (GDPR). A GDPR-t 2018. május
25-től kell minden tagállamban, így Magyarországon is kötelezően alkalmazni.
A rendelet elsődleges célja a természetes személyek adataik védelméhez való jogának biztosítása. A
GDPR alapelvi szinten rögzíti többek között, hogy a személyes adatok kezelését jogszerűen,
tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni. Ezzel összefüggésben megköveteli az
adatkezelők elszámoltathatóságát a rendelet előírásaira vonatkozóan, melyek betartását az
adatkezelőnek kell tudni bizonyítani. Az Európai Unión belüli egységes adatkezelési szabályok további
célja a személyes adatok tagállamok közötti szabad áramlásának elősegítése. A rendelettel számos
újdonság kerül bevezetésre, mint például az adathordozhatósághoz való jog vagy az adatvédelmi
tisztviselő intézménye. A GDPR azonban nem csupán jogi, hanem informatikai, technikai
követelményeket is előír (kockázatelemzés, titkosítás, incidensvédelem).
A GDPR. a 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározza, mely esetekben tekinthető az adatkezelés
jogszerűnek. Ezek a következők:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek.
Intézményünk adatkezelési tevékenységének döntő többségét a rendelet c) pontja alapján végzi. Az
ezt megalapozó hazai jogszabály a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.)
Az Nftv. az V. fejezében határozza meg a felsőoktatási intézmények adatkezelési céljait. Az ezen célok
alapján nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott

adatok továbbításának feltételeit a 3. és 6. melléklet rögzíti. Kimondja, hogy a nyilvántartott adatok
statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat
számára átadhatók.
Az adatkezelés szempontjából irányadó jogszabályok, szabályzatok


az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet)



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárgól szóló 2011. évi CXII. törvény



a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény



a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény



a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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a BGE adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű
adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata

1. Az adatkezelőre vonatkozó információk
Adatkezelő neve:
Adatkezelő székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Honlap:

Budapesti Gazdasági Egyetem
1055 Budapest, Markó utca 29-31.
Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor, Dr. Dietz Ferenc kancellár
15329822-2-41
www.uni-bge.hu

2. A Budapesti Gazdasági Egyetem adatvédelmi tisztviselője
dr. Auer István ügyvivő-szakértő
1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Tel.: +36 1/469-6600/6846
E-mail: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu
Az adatvédelmi tisztviselő alapvető feladata, hogy tájékoztasson és szakmai tanácsot adjon az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR,
valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel
kapcsolatban. Feladatainak eredményes végrehajtása érdekében ellenőrzési és konzultációs
jogosítványai is vannak.
3. Adatkezeléssel összefüggő egyedi tájékoztatók és nyilatkozatminták

A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói adatkezelésének tájékoztatóját itt érheti el.
A Budapesti Gazdasági Egyetem alkalmazottai adatkezelésének tájékoztatóját itt érheti el.
4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
A helyesbítéshez való jog
Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa
valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai
elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A törléshez való jog
Ön 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes
adatainak törlését.
A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső
szabályzata az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az
irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon
belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A zároláshoz való jog
Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az
Egyetem zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Egyetem
jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében
szükséges az, hogy a beadványát az Egyetem ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság
megkereséséig az Egyetem tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően
törli az adatokat.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása
nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyetem kizárólag jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson
alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem irattározásra vonatkozó
belső szabályzata alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk
a Levéltár számára.
Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy
magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai
védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel
biztosított.

Az adatbiztonsági intézkedések részletes leírását az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 20.
számú mellékletét képező adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű adatok közzétételéről és a
közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata tartalmazza.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogérvényesítési lehetőségek
Hatósági bejelentés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

