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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem       

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. III. 20. 

Építészmérnöki Kar Telefon: 36-1-463-3048 

Rajzi és Formaismereti Tanszék Email: rajzi@rajzi.bme.hu, WEB: www.rajzi.bme.hu 

Belső nyilvántartási szám: GDPR-0024-111 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR, RAJZI ÉS ALKALMASSÁGI FELVÉTELI VIZSGA 

ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMÁRA REGISZTRÁLÓK, ÉS A HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK 

RÉSZÉRE 

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 CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a 

BME Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaismereti Tanszékének (továbbiakban: „Tanszék”) rajzi és 

alkalmassági felvételi vizsga előkészítő tanfolyamára (továbbiakban: „Tanfolyam”) regisztrálókat 

(„Érintett”) a személyes adatok kezeléséről: 

1. AZ ADATKEZELŐ  

Neve:     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

felelős szervezeti egység:  Rajzi és Formaismereti Tanszék 

(„Adatkezelő”, „Egyetem”, „Tanszék”)  

székhelye:    1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.  

levelezési név:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Építészmérnöki Kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék  

levelezési cím:    1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K ép. III. em. 20.  

email:     felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu   

telefonszám:    +36 1 463 3048  

honlap:     www.rajzi.bme.hu; www.regisztracio.bme.hu  

adatvédelmi tisztviselő:   adatvedelem@mail.bme.hu 

A Tanszék által meghirdetett Tanfolyamon való részvétel előzetes regisztrációhoz, jelentkezéshez 

kötött. Az Egyetem a Tanfolyam szervezéséhez, jelentkezés lebonyolításához, Hírlevélre történő 

feliratkozáshoz a www.regisztracio.bme.hu címen elérhető elektronikus regisztrációs felületet működtet.   

2. JÖVŐBENI TANFOLYAMAINKRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ADATKEZELÉS 

2.1. A Tanszék a Hírlevelére feliratkozók alábbi személyes adatait kezeli az itt meghatározott célból: 

személyes adat kategória az adatkezelés célja a személyes adatok forrása 

elektronikus levélcím a Hírlevélre feliratkozottak 

rendszeres tájékoztatása a Tanszék 

jövőbeni tanfolyamairól, 

eseményekről; nem szükséges, hogy 

az e-mail cím tartalmazzon nevet 

közvetlenül Ön által 

megadott adat 

  

http://www.rajzi.bme.hu/
mailto:felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu
http://www.rajzi.bme.hu/
http://www.regisztracio.bme.hu/
mailto:adatvedelem@mail.bme.hu
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2.2. Az adatkezelés jogalapja 

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

hozzájárulása. GDPR 6. cikk. (1) a) A hírlevélre történő feliratkozás során adatmegadásra kizárólag 16. 

életévüket betöltött személyek jogosultak. A hírlevélre történő feliratkozás során kizárólag saját adatait 

adhatja meg. 

2.3. Az adatkezelés időtartama 

A Tanszék a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatot az Ön hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, 

úgy a Tanszéknek a továbbiakban nem áll módjában Hírlevelet küldeni Önnek. 

3. A JELENTKEZÉSHEZ ÉS A TANFOLYAMON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ADATKEZELÉS 

3.1. Az Egyetem a Jelentkező - általa megadott - alábbi adatait kezeli: 

Kezelt személyes 

adat 
Az adatkezelés célja Az adatkezelés időtartama 

családi- és utónév a Jelentkező azonosítása céljából 

kezeljük, valamint a számla 

kiállításához szükséges, amit az 

Egyetem a tanfolyam díjáról állít ki 

jelentkezésének visszavonásáig; illetve  

 a résztvevők Tanfolyam 

lebonyolításához kapcsolódó 

nyilvántartását a Tanfolyam lezárását 

követő 60 napig;  

 az Egyetem továbbá a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény alapján 

kiállított bizonylatokat a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírás szerinti 

ideig őrzi; jelen tájékoztató hatályba 

lépésekor a bizonylatok megőrzési 

ideje legalább 8 év. 

születési hely, idő 

lakcím, levelezési 

címe 

adóazonosító jel 

bankszámlaszám amennyiben banki átutalással teljesíti 

a Tanfolyam díját, az átutalás adatai 

között tudomásunkra jut, és 

számviteli nyilvántartásunkba kerül  

e-mail cím a kapcsolattartás; nem szükséges, 

hogy az e-mail cím tartalmazzon 

nevet 

jelentkezésének visszavonásáig, illetve a 

Tanfolyam lezárását követő legfeljebb 60 

napig, kivéve, ha ezen e-mail címre a 2. 

pont szerint külön kérte a jövőbeni 

tanszéki tanfolyamokról, eseményekről 

való tájékoztatást  

(mobil) telefonszám a kapcsolattartás  jelentkezésének visszavonásáig, illetve a 

Tanfolyam lezárását követő legfeljebb 60 

napig 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Jelentkezésének Tanszék általi elfogadásával Ön és az Egyetem között szerződés jön létre. Az 

adatkezelés a Jelentkező és az Egyetem közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéskötést megelőző lépések 

megtételéhez szükséges GDPR 6. cikk (1) b). 

A Tanfolyam díjköteles, mely díjról az Egyetem számlát állít ki. A számlázással, díjfizetéssel és az 

Egyetem számviteli előírások teljesítésével kapcsolatos kötelezettségei elsősorban a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ e) pontban 

előírásain alapulnak GDPR 6. cikk (1) c).  
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4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  

Az adatkezelés az Adatkezelő saját informatikai rendszerében elektronikusan valósul meg.  

5. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

A Tanszék adatfeldolgozót nem vesz igénybe sem a Hírlevélre történt feliratkozás, sem a Tanfolyamra 

történt jelentkezés kapcsán birtokába került személyes adatok kezeléséhez. A személyes adatokat harmadik 

országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Tanszék, Informatikai Igazgatóság és a Pénzügyi és 

Számviteli Igazgatóság, Pénzügyi Műveletek Osztálya erre feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a 

feladataik ellátása érdekében.  

A Tanszék csak kivételes esetben, jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön által megadott 

személyes adatokat más állami szerveknek, így különösen pl.:  

- amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indult, és a bíróság számára szükséges átadni az 

Ön személyes adatait tartalmazó iratokat; 

- amennyiben nyomozó hatóság keresi meg a Tanszéket, az Ön személyes adatait tartalmazó iratok 

továbbítását kéri. 

6. ADATBIZTONSÁG  

A Tanszék 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 címén lévő szervereken történik.  

7. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK  

Önt 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. 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) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

7.1. 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. 

7.2. Hozzájárulás visszavonása  

A Hírlevéllel kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu 

címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, a leiratkozás lehetőségét valamennyi küldött Hírlevél is 

tartalmazza. Hozzájárulásának visszavonása esetén a Tanszék a továbbiakban nem küld Önnek 

értesítéseket a Tanszék jövőbeni tanfolyamaival kapcsolatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
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7.3. Hozzáférés a személyes adatokhoz  

Ön bármikor jogosult a Tanszéktől a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu címen tájékoztatást kérni a 

regisztrációval kapcsolatban személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon:  

a) az adatkezelés céljairól 

b) az érintett személyes adatok kategóriáiról 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról; 

h) esetleges automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is; az alkalmazott logikára 

és arra vonatkozó információról, hogy az milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár;  

i) harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén a megfelelő 

garanciákról.  

7.4. Helyesbítés  

Ön bármikor jogosult a Tanszéktől kérni a regisztrációval kapcsolatban kezelt, Önre vonatkozó 

személyes adatok módosítását, helyesbítését a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu címen. Adatkezelő a 

helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.  

7.5. Törlés  

Ön bármikor jogosult a Tanszéktől kérni a Hírlevéllel, Tanfolyammal kapcsolatban kezelt, Önre 

vonatkozó személyes adatok törlését a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu címen. Az Egyetem kérelmét 

megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt. A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben 

utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Egyetemet, mint Adatkezelőt a személyes 

adatok további tárolására kötelezi. 

7.6. Az adatkezelés korlátozása  

Ön bármikor jogosult a Tanszéktől kérni a Hírlevéllel, Tanfolyammal kapcsolatban kezelt, Önre 

vonatkozó személyes adatok korlátozását a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu címen, amennyiben  

a) vitatja a személyes adatok pontosságát, az ellenőrzésig; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy; 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

7.7. Tiltakozás  

Saját helyzetével kapcsolatos okokból a felvetelielokeszito@rajzi.bme.hu címen tiltakozhat az Önre 

vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő például közvetlen üzletszerzés, ehhez 

kapcsolódó profilalkotás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából kezelné. 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. 
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7.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

A Hírlevél küldéséhez és a Tanfolyamhoz kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra 

vagy profilalkotásra nem kerül sor.  

7.9. 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 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. 

7.10. Jogorvoslat  

Kérjük, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Tanszék regisztrációval összefüggően személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, az 1. pontban megadott elérhetőségeken, vagy az 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjén keresztül 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 7-9. R. épület, 2.em. 206. 

Telefon: +36 1 463 3320 

E-mail: adatvedelem@mail.bme.hu 

Amennyiben a Tanszék Hírlevelével, a Tanfolyammal összefüggően személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatos jogsérelem érte közvetlenül fordulhat  

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 Budapest, 

Szilágyi 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. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 15.  

 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Kar 

Rajzi és Formaismereti Tanszék 
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