
 

Utolsó módosítás dátuma: 2022.06.01. 

 

Adatkezelési tájékoztató 
a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Iroda tevékenységi körébe 

tartozó felnőttképzésein (szakmai képzések, kreditpontos továbbképzések, 

kompetencia fejlesztő képzések, tréningek, nyelvi képzések), valamint 

rendezvényein (konferenciákon, workshopokon) részt vevő személyek 

számára 

1 Általános rendelkezések és elérhetőségek 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra 

vonatkozik, amelyeket Önről a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy 

Adatkezelő), mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképző gyűjt és 

kezel. 

Adatkezelő adatai: 

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem  

Intézményi azonosító: FI 82314 

Székhely: 1055 Budapest Markó utca 29-31. 

Képviseli: Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor 

Telefon: (+36) 1 301 3428 

Fax: (+36) 1 301 3432 

Honlap: https://uni-bge.hu/ 

Adatkezelést végző szervezeti egység (és elérhetősége): Felnőttképzési Iroda (uni-bge.hu) 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu  

 

2 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.) 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 - GDPR) 

• a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 

• a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Vhr.) 

https://uni-bge.hu/
https://uni-bge.hu/hu/felnottkepzesi-iroda
mailto:adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu
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• a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

• a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

• a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

• a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. Korm. rendelet 

(V. 5.) 

• az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 

továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 

• az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 

3 Az adatkezelés elvei 
A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes 

személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, 

tisztességes eljárás és átláthatóság”). 

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell 

lennie („célhoz kötöttség”). 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”). 

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, 

szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”). 

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai 

vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és 

bizalmas jelleg”). 

4 Alapfogalmak  
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

Különleges adat:  
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a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 

szexuális életre vonatkozó személyes adat;  

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat.  

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez.  

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy 

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

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

• az adatkezelés céljai;  

• az érintett személyes adatok kategóriái;  

• 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;  

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.  

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték;  

• az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a 

tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy. 
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Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 

az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja.  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval.  

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.  

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges.  

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.  

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 

konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön 

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy 

azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 
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5 Adatkezelési tevékenységek leírása 

5.1. Felnőttképzési tevékenység (szakmai képzések, kompetencia fejlesztő 

képzések, tréningek, nyelvi képzések) 

5.1.1  Online jelentkezés [Szakmai képzés - jelentkezési lap (uni-bge.hu)] 

5.1.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

jelentkező családi és utóneve, 

születési családi és utóneve, 

anyja születési családi és 

utóneve, születési helye, 

születési ideje, elektronikus 

levelezési címe, legmagasabb 

iskolai végzettségére vonatkozó 

adata, oktatási azonosító száma 

(amennyiben rendelkezik 

oktatási azonosítóval) 

(kötelezően kitöltendő) 

 

a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Felnőttképzési Iroda 

által szervezett 

felnőttképzéseire történő 

jelentkezések 

fogadása/rögzítése, megfelelő 

létszám függvényében a 

felnőttképzési csoportok 

indításáról döntés, az oktatás, 

képzés megkezdéséhez és az 

abban való részvételhez 

szükséges bemeneti 

feltételeknek való megfelelés 

vizsgálata, kapcsolattartás 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

21. § (1) bekezdés a) pontja 

jelentkező legmagasabb iskolai 

végzettségét, szakképesítését, 

szakképzettségét, idegennyelv-

ismeretét igazoló 

dokumentum(ok) másolata 

(kötelezően feltöltendő) 

az oktatás, képzés 

megkezdéséhez és az abban 

való részvételhez szükséges 

feltételeknek (előírt bemeneti 

követelményeknek) való 

megfelelés igazolása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

16. § b) pontja 

jelentkező számlázási címe 

(kötelezően kitöltendő) 

képzési, illetve vizsgadíj 

befizetéséhez szükséges 

számla kiállítása 

az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. § e) pont 

https://uni-bge.hu/hu/szakmai-kepzes-jelentkezesi-lap
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jelentkező telefonszáma 

(opcionálisan kitölthető) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetem 

felnőttképzéseire 

jelentkezőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Amennyiben Ön a felnőttképzésre jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult 

a jelentkezését írásban (elektronikus levélben vagy postai úton az Egyetem Felnőttképzési 

Irodájának 1. pontban megadott elérhetőségein) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a 

jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a felnőttképzésre jelentkezők 

adatbázisából. 

A jelentkezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Azon 

felnőttképzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön 

jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el. 

5.1.1.2 Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az adatokat a felnőttképzés elindulásáig vagy a jelentkezés visszavonásáig kezeli. 

Amennyiben az adott felnőttképzés nem indul el, a jelentkezéskor megadott személyes adatokat 

az Adatkezelő az adott képzés következő indulási időpontjáig, de legkésőbb a következő év 

december 31. napjáig kezeli. 

5.1.1.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozókat vonja be az adatkezelés során: 

Adatfeldolgozó neve: CreatIT Solutions Kft. 

Székhely: 6724, Szeged Körtöltés u. 59. 

Adószám: 11705967-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-014875 

Tel.: +36 20 588 2967 

E-mail: info@creatit.hu 

Weboldal: https://www.creatit.hu 

Adatfeldolgozó az Egyetem honlapja üzemeltetésének támogatását (support) látja el. 

mailto:info@creatit.hu
https://www.creatit.hu/


 
   7 / 28. oldal 

5.1.2 Felnőttképzési szerződés megkötése, felnőttképzési jogviszony létesítése 

5.1.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő családi és 

utóneve, születési családi és 

utóneve, születési helye, születési 

ideje, anyja születési családi és 

utóneve, elektronikus levelezési 

címe 

felnőttképzési szerződés 

megkötése, felnőttképzési 

jogviszony létesítése és 

kapcsolattartás 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

13. § és 21. §-a 

jelentkező legmagasabb iskolai 

végzettségét, szakképesítését, 

szakképzettségét, idegennyelv-

ismeretét igazoló 

dokumentum(ok) másolata 

az oktatás, képzés 

megkezdéséhez és az abban 

való részvételhez szükséges 

feltételeinek (előírt bemeneti 

követelményeinek) való 

megfelelés igazolása és 

felnőttképző általi hitelesítése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

16. § b) pontja 

képzésben részt vevő 

telefonszáma 

(amennyiben a jelentkezéskor 

megadásra került) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel 

felnőttképzési jogviszonyban 

álló, képzésben részt vevőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont  

 

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani az Egyetemmel, akkor 

jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon felmondani és a felnőttképzési 

jogviszonyt megszüntetni. 

Amennyiben Ön az Egyetemmel kötött felnőttképzési szerződést felmondja és a felnőttképzési 

jogviszonyt megszünteti, akkor az Egyetem a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben 

részt vevő személyek között és adatait a felnőttképzési dokumentációban, a felnőttképzésről 

szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott időtartamban kezeli. 
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5.1.2.2 Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a felnőttképzési szerződés megkötésével, felnőttképzési jogviszony létesítésével 

kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) 

bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig 

kezeli (a felnőttképzési szerződés esetleges felmondása és a felnőttképzési jogviszony 

megszüntetése esetén is). 

5.1.2.3  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.1.3 Számlázás 

5.1.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő neve, 

számlázási címe, költségviselő 

magánszemély esetén a 

költségviselő neve, számlázási 

címe 

képzési, illetve vizsgadíj 

befizetéséhez szükséges 

számla kiállítása  

az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. § e) pont 

 

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani az Egyetemmel, akkor 

jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon felmondani és a felnőttképzési 

jogviszonyt megszüntetni. 

Azon számlák esetében, amelyeket az Egyetem a felnőttképzési szerződés megkötése 

(felnőttképzési jogviszony létesítése) és a felnőttképzési szerződés felmondása (felnőttképzési 

jogviszony megszüntetése) között állított ki az Ön részére, az Egyetem jogszerűen járt el. 

5.1.3.2 Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a számlázással kapcsolatos személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig köteles megőrizni (a felnőttképzési szerződés 

esetleges felmondása és a felnőttképzési jogviszony megszüntetése esetén is). 
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5.1.3.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, a Pénzügy-Számviteli Központ, valamint az Informatikai Központ 

jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozót vonja be az adatkezelés során: 

Adatfeldolgozó neve: SDA Informatika Zrt. 

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Adószám: 11684057-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-10-140314 

Tel.: +36 1 209 4748 

E-mail: info@sdainformatika.hu 

Weboldal: https://sdainformatika.hu/ 

A számlák kiállítása a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történnek. Adatfeldolgozó a 

Neptun egységes tanulmányi rendszer üzemeltetés támogatását (support) látja el. 

5.1.4 Képzési tevékenység 

5.1.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő személy 

családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje, anyja 

születési családi és utóneve, 

oktatási azonosító száma, 

elektronikus levelezési címe, 

legmagasabb iskolai 

végzettségére vonatkozó adata; 

 

a képzéssel összefüggő adatok, 

amelyek a képzésben részt vevő 

személy legmagasabb iskolai 

végzettségével, 

szakképesítésével, 

szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, a 

képzésbe történő belépésével és 

a képzés elvégzésével, illetve a 

képzés elvégzése hiányában a 

képzésből történő kilépésével, a 

képzés során történő 

értékelésével és minősítésével, a 

engedély vagy bejelentés 

alapján folyó képzés esetén a 

képzési program vagy képzési 

tematika szerinti képzés és 

vizsgáztatás (tudásmérés) 

lebonyolítása (előzetes 

tudásszint felmérés, előzetesen 

megszerzett tudás 

beszámítása, teljesítmény 

ellenőrzése/értékelése, a 

képzéssel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, 

kapcsolattartás) 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

21. §-a 

mailto:info@sdainformatika.hu
https://sdainformatika.hu/
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képzéssel összefüggő fizetési 

kötelezettségeivel és az igénybe 

vett képzési hitellel 

kapcsolatosak 

képzésben részt vevő 

telefonszáma 

(amennyiben a jelentkezéskor 

megadásra került) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel 

felnőttképzési jogviszonyban 

álló, képzésben részt vevőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani, a felnőttképzési 

szolgáltatást igénybe venni, akkor jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon 

felmondani és a felnőttképzési jogviszonyt megszüntetni. Amennyiben Ön az Egyetemmel kötött 

felnőttképzési szerződést felmondja és a felnőttképzési jogviszonyt megszünteti, akkor az 

Egyetem a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben részt vevő személyek között és 

adatait a felnőttképzési dokumentációban, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben 

meghatározott időtartamban kezeli. 

Azon felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Egyetem a felnőttképzési 

szerződés megkötése (felnőttképzési jogviszony létesítése) és a felnőttképzési jogviszony 

megszüntetése között végzett, az Egyetem jogszerűen járt el. 

5.1.4.2 Az Adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a képzés lebonyolításával kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől 

számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli (a felnőttképzési szerződés esetleges felmondása és 

a felnőttképzési jogviszony megszüntetése esetén is). 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §- alapján továbbá: 

„16. § A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a 

felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - 

annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie: 

a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a 

képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló 

dokumentumokat, 

b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az 

oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti 

dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti 

kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat, 

c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti 

megvalósítását igazoló dokumentumokat, 
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d) *  

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló 

szerződések eredeti példányát, 

f) *  

g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.” 

5.1.4.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.1.5 Komplex szakmai vizsgáztatás (2022.12.31. napjáig) 

5.1.5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

a vizsgára jelentkező neve, 

születési neve, születési helye, 

ideje, lakcíme, tanulói azonosító 

száma (amennyiben rendelkezik 

vele), anyja születési neve, 

állampolgársága 

komplex szakmai vizsgáztatás 

lebonyolítása, a 

vizsgaeredménnyel 

kapcsolatos adminisztráció 

elvégzése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

komplex szakmai 

vizsgáztatás szabályairól 

szóló 315/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 5. §-a 

 

Amennyiben Ön nem kívánja a komplex vizsgáztatási szolgáltatást igénybe venni az Egyetemtől, 

akkor jogosult az ezzel kapcsolatos jelentkezését a hatályos kormányrendelet rendelkezéseinek 

figyelembevételével bármikor visszavonni. Amennyiben Ön az Egyetemnél kezdeményezett 

komplex szakmai vizsgáztatási szolgáltatást nem veszi igénybe, akkor az Egyetem a jövőben nem 

tartja Önt nyilván a komplex szakmai vizsgázók között és adatait a vizsgaszervezési 

dokumentációban, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a komplex szakmai 

vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásaiban meghatározott 

időtartamban kezeli. 

Azon, a vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Egyetem az Ön vizsgára 

jelentkezését követően és a komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés visszavonása között 

végzett, az Egyetem jogszerűen járt el. 

5.1.5.2 Az adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

alapján a (sikeres) komplex szakmai vizsga után létrehozott törzslapot – nem selejtezhető módon 
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- köteles megőrizni, a vizsgajegyzőkönyvet, osztályozó ívet, bizonyítványmásolatok, -másodlatok, 

átvételről szóló elismervényt 5 évig köteles megőrizni. 

5.1.5.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

Az Egyetem a hivatkozott jogszabályok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal felé adattovábbítási 

kötelezettségnek tesz eleget. 

5.1.6 A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok 8 éven túli megőrzése 

5.1.6.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

a képzésben részt vevő személy 

családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje, anyja 

születési családi és utóneve, a 

képzés sikeres teljesítését 

igazoló dokumentumok 

másolata 

bizonyítványmásolat, -

másodlat kiállítása a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény által előírt 

kötelező megőrzési időn túl 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Az Egyetem a képzés sikeres elvégzéséről kiállított dokumentumok másolatát – az Ön 

hozzájárulása alapján - a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó 

napján túl is megőrzi, kizárólag saját kérelemre kiadható igazolás/bizonyítvány/tanúsítvány 

másolat kiállítása céljából. 

Amennyiben Ön nem szeretné fenntartani hozzájárulását, hogy a képzés sikeres elvégzéséről 

kiállított dokumentumok másolatát az Egyetem a jogszabály által előírt kötelező adatkezelési 

időtartamon túl is megőrizze, akkor jogosult hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy 

postai úton az Egyetem Felnőttképzési Irodájának 1. pontban megadott elérhetőségein) bármikor 

visszavonni. Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, az Egyetem megsemmisíti a képzés 

sikeres elvégzését igazoló megőrzött dokumentumokat, ezáltal a jövőben nem fog tudni 

másolatot kiadni a képzés sikeres teljesítéséről. 

5.1.6.2 Az adatkezelés időtartama  

Az Adatkezelő a képzés sikeres elvégzéséről kiállított dokumentumokat a felnőttképzési 

szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjának lejártát követően további 20 évig 

őrzi meg. 

5.1.6.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 
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Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.1.7 Panaszkezelési rendszer működtetése 

5.1.7.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

a képzésben részt vevő neve a panaszbejelentés felvétele, a 

panaszkezelési űrlap kitöltése, 

panaszt tevő azonosítása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

a képzésben részt vevő lakcíme a panaszkezelési űrlap 

kitöltése, kapcsolattartás a 

panasz benyújtójával 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

a képzésben részt vevő e-mail 

címe, telefonszáma 

a panaszkezelési űrlap 

kitöltése, kapcsolattartás a 

panasz benyújtójával 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

a képzésben részt vevő által a 

panaszban megfogalmazott 

információk, valamint a 

panaszbejelentéshez csatolt 

iratok, dokumentumok 

a panaszkezelési űrlap 

kitöltése, a panasz 

kivizsgálásához szükséges 

információk megadása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 
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a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

a képzésben részt vevő aláírása a szóbeli - telefonon vagy 

egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával 

közölt szóbeli panasz 

kivételével - panaszról felvett 

jegyzőkönyv (panaszkezelési 

űrlap) aláírása, hitelesítése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

a panasz egyedi 

azonosítószáma 

telefonon vagy egyéb 

elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával 

közölt szóbeli panasz esetén 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

11. § (2) bekezdés d) pont 

 

A felnőttképzőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, 

panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie. 

Az Egyetem Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyvének részét képező panaszkezelés 

rendjében (7.2. pont) foglaltak alapján: 

„3. A résztvevő panaszát szóban vagy írásban közölheti a képző intézménnyel, illetve a képző 

intézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel. 

4. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a résztvevő a 

panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a képző 

intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles panaszkezelési 

űrlapot kitölteni, és annak egy másolati példányát 

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a résztvevőnek átadni, 
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b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

esetén a résztvevőnek legkésőbb a következő bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg 

megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) pontban írtak szerint köteles 

eljárni. 

5.  A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 

képző intézmény köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

6. A panaszról felvett űrlapnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a résztvevő neve, lakcíme, 

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

c) a résztvevő panaszának részletes leírása, a résztvevő által bemutatott iratok, 

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

d) a képző intézmény nyilatkozata a résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a résztvevő aláírása, 

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

7. Az írásbeli panaszt a képző intézmény - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 

eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben 

megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb 

határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a képző intézmény indokolni 

köteles.” 

Az Egyetem az írásbeli panasztétel lehetőségét az alábbi elérhetőségen biztosítja:  U05a 

Panaszfelvételi űrlap – Minőségirányítási rendszer (minosites.hu). 

5.1.7.2 Az adatkezelés időtartama 

Az Egyetem Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyvének részét képező panaszkezelés 

rendjében (7.2. pont) foglaltak alapján: 

„8. A képző intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet (panaszkezelési űrlapot) és a válasz 

másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre 

bemutatni.” 

5.1.7.1 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozót vonja be az adatkezelés során: 

https://minosites.hu/urlap/?code=bsbie063vk44ggks2048q
https://minosites.hu/urlap/?code=bsbie063vk44ggks2048q
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Adatfeldolgozó neve: EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. 

Székhely: 2440 Százhalombatta, Petőfi Sándor utca 13/A 

Adószám: 24313492-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-163586 

Tel.: +36-20-286-15-60/+36-20-480-83-34 

E-mail: office@educert.hu 

Weboldal: https://educert.hu/ 

Adatfeldolgozó az online panaszfelvételi űrlap felületének üzemeltetését látja el. 

5.2 Felnőttképzési tevékenység (kreditpontos szakmai továbbképzés könyvviteli 

szolgáltatást végzők, valamint adótanácsadók, adószakértők és okleveles 

adószakértők részére) 

5.2.1. Online jelentkezés [E-learning képzések | BGE kreditpontos képzések (uni-

bge.hu)] 

5.2.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

jelentkező családi és utóneve, 

születési családi és utóneve, 

anyja születési családi és 

utóneve, születési helye, 

születési ideje, elektronikus 

levelezési címe, legmagasabb 

iskolai végzettségére vonatkozó 

adata, oktatási azonosító száma 

(amennyiben rendelkezik 

oktatási azonosítóval) 

(kötelezően kitöltendő) 

a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Felnőttképzési Irodája 

által szervezett 

felnőttképzéseire (PM által 

engedélyezett kreditpontos 

szakmai továbbképzési 

program szerinti 

továbbképzéseire) 

jelentkezések 

fogadása/rögzítése, megfelelő 

létszám függvényében 

továbbképzés indításáról 

döntés, az oktatás, képzés 

megkezdéséhez és az abban 

való részvételhez szükséges 

bemeneti feltételeknek való 

megfelelés vizsgálata, 

kapcsolattartás 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

21. § (1) bekezdés a) pontja 

mailto:office@educert.hu
https://educert.hu/
https://kreditpontos.uni-bge.hu/elearning-kepzesek
https://kreditpontos.uni-bge.hu/elearning-kepzesek
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jelentkező levelezési címe 

(kötelezően kitöltendő) 

a továbbképzésen való 

részvételről, a továbbképzés 

időpontjáról és a megszerzett 

kreditpontokról szóló igazolás 

postai úton történő 

megküldése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabályok a 

könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba 

vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet 

10/G. § i) pont, illetve az 

adótanácsadók, 

adószakértők és okleveles 

adószakértők 

nyilvántartásba vételéről 

és továbbképzéséről 

szóló 263/2018. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 11. § j) pont 

PM/MK regisztrációs száma, 

szakterülete, PM/Adós 

regisztrációs száma, szakterülete 

(kötelezően kitöltendő) 

az előképzettséghez tartozó, 

megfelelő továbbképzés 

kiválasztásának ellenőrzése; 

Pénzügyminisztérium felé 

történő jelentési kötelezettség 

teljesítése; a könyvviteli 

szolgáltatást végzők kötelező 

szakmai továbbképzésének 

teljesítéséről és a 

továbbképzésbe számítandó 

kreditpontok megszerzéséről 

szóló, valamint az 

adótanácsadók, adószakértők 

és okleveles adószakértők 

továbbképzésen való 

részvételről, a továbbképzés 

időpontjáról és a megszerzett 

kreditpontokról szóló igazolás 

kiállítása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabályok a 

könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba 

vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet, 

illetve az adótanácsadók, 

adószakértők és okleveles 

adószakértők 

nyilvántartásba vételéről 

és továbbképzéséről 

szóló 263/2018. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 
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jelentkező számlázási neve, 

számlázási címe 

(kötelezően kitöltendő) 

továbbképzési díj 

befizetéséhez szükséges 

számla kiállítása 

az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. § e) pont 

jelentkező telefonszáma 

(opcionálisan kitölthető) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetem 

kreditpontos szakmai 

továbbképzésire jelentkezőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Amennyiben Ön a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezési szándékát nem kívánja 

fenntartani, akkor jogosult a jelentkezését írásban (elektronikus levélben vagy postai úton az 

Egyetem Felnőttképzési Irodájának 1. pontban megadott elérhetőségein) bármikor visszavonni. 

Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a kreditpontos 

szakmai továbbképzésre jelentkezők adatbázisából.  

A jelentkezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Azon 

kreditpontos továbbképzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az 

Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett, az Adatkezelő 

jogszerűen járt el. 

5.2.1.2. Az adatkezelés időtartama  

Adatkezelő az adatokat a kreditpontos szakmai továbbképzés elindulásáig vagy a jelentkezés 

visszavonásáig kezeli. Amennyiben az adott kreditpontos szakmai továbbképzés nem indul el, a 

jelentkezéskor megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adott képzés következő indulási 

időpontjáig, de legkésőbb az adott év december 31. napjáig kezeli. 

5.2.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 
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Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozókat vonja be az adatkezelés során: 

Adatfeldolgozó neve: Flameborn Kft. 

Székhely: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/I 3. em. 12. 

Adószám: 23547638-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-970741 

Adatfeldolgozó az Egyetem számára kreditpontos kötelező továbbképzés e-learning formájában 

történő megvalósításához keretrendszert és kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít. 

5.2.2 Felnőttképzési szerződés megkötése, felnőttképzési jogviszony létesítése 

5.2.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő családi és 

utóneve, születési családi és 

utóneve, születési helye, születési 

ideje, anyja születési családi és 

utóneve, elektronikus levelezési 

címe 

felnőttképzési szerződés 

megkötése, felnőttképzési 

jogviszony létesítése és 

kapcsolattartás 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

13. § és 21. §-a 

képzésben részt vevő 

telefonszáma 

(amennyiben a jelentkezéskor 

megadásra került) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel 

felnőttképzési jogviszonyban 

álló, képzésben részt vevőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont  

 

Amennyiben Ön a felnőttképzésre (PM által engedélyezett kreditpontos szakmai továbbképzési 

program szerinti továbbképzéseire) jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult 

a jelentkezését írásban (elektronikus levélben vagy postai úton az Egyetem Felnőttképzési 

Irodájának 1. pontban megadott elérhetőségein) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a 

jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a felnőttképzésre (PM által 

engedélyezett kreditpontos szakmai továbbképzési program szerinti továbbképzéseire) 

jelentkezők adatbázisából. 

A jelentkezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Azon 

felnőttképzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön 

jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el. 
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5.2.2.2 Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a felnőttképzési szerződés megkötésével, felnőttképzési jogviszony létesítésével 

kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) 

bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig 

kezeli (a felnőttképzési szerződés esetleges felmondása és a felnőttképzési jogviszony 

megszüntetése esetén is). 

5.2.2.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.2.3 Számlázás 

5.2.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő neve, 

számlázási címe, költségviselő 

magánszemély esetén a 

költségviselő neve, számlázási 

címe 

továbbképzés díj 

befizetéséhez szükséges 

számla kiállítása 

az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges; - 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. § e) pont 

 

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani az Egyetemmel (a 

kreditpontos szakmai továbbképzési szolgáltatást igénybe venni), akkor jogosult a felnőttképzési 

szerződést az abban foglalt módon felmondani és a felnőttképzési jogviszonyt megszüntetni. 

Azon számlák esetében, amelyeket az Egyetem a felnőttképzési szerződés megkötése 

(felnőttképzési jogviszony létesítése) és a felnőttképzési szerződés felmondása (felnőttképzési 

jogviszony megszüntetése) között állított ki az Ön részére, az Egyetem jogszerűen járt el. 

5.2.2.2. Az adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a számlázással kapcsolatos személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig köteles megőrizni (a felnőttképzési szerződés 

esetleges felmondása és a felnőttképzési jogviszony megszüntetése esetén is). 

5.2.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, a Pénzügy-Számviteli Központ, valamint az Informatikai Központ 

jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá. 
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Az Egyetem az alábbi adatfeldolgozót vonja be az adatkezelés során: 

Adatfeldolgozó neve: SDA Informatika Zrt. 

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Adószám: 11684057-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-10-140314 

Tel.: +36 1 209 4748 

E-mail: info@sdainformatika.hu 

Weboldal: https://sdainformatika.hu/ 

A számlák kiállítása az SAP rendszerben történnek. Adatfeldolgozó az SAP rendszer üzemeltetés 

támogatását (support) látja el. 

5.2.3. Továbbképzési tevékenység 

5.2.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

képzésben részt vevő személy 

családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje, anyja 

születési családi és utóneve, 

oktatási azonosító száma, 

elektronikus levelezési címe, 

legmagasabb iskolai 

végzettségére vonatkozó adata 

a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Felnőttképzési 

Irodája által szervezett 

felnőttképzéseinek (PM által 

engedélyezett kreditpontos 

szakmai továbbképzési 

program szerinti 

továbbképzéseinek) 

lebonyolítása, a 

továbbképzéssel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, 

kapcsolattartás 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény 

21. §-a 

képzésben részt vevő 

telefonszáma 

(amennyiben a jelentkezéskor 

megadásra került) 

kapcsolattartás a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel 

felnőttképzési jogviszonyban 

álló, képzésben részt vevőkkel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

továbbképzésre kötelezett 

neve, regisztrálási száma, 

regisztrálási számmal nem 

rendelkezők esetében a 

továbbképzésre kötelezett 

születési neve, születési helye, 

ideje, anyja neve 

a könyvviteli szolgáltatást 

végzők kötelező szakmai 

továbbképzésének 

teljesítéséről és a 

továbbképzésbe számítandó 

kreditpontok megszerzéséről 

szóló igazolás kiállítása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

mailto:info@sdainformatika.hu
https://sdainformatika.hu/
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a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba 

vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet 

10/G. § i) pont és 11. 

számú melléklet 

továbbképzésben részt vevő 

személy neve, nyilvántartási 

száma, nyilvántartásban nem 

szereplők esetében a 

továbbképzésben részt vevő 

természetes személyazonosító 

adatait (családi és utóneve, 

születési családi és utóneve, 

születési helye, születési ideje, 

anyja születési családi és 

utóneve) 

az adótanácsadók, 

adószakértők és okleveles 

adószakértők továbbképzésen 

való részvételről, a 

továbbképzés időpontjáról és 

a megszerzett kreditpontokról 

szóló igazolás kiállítása 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

adótanácsadók, 

adószakértők és okleveles 

adószakértők 

nyilvántartásba vételéről 

és továbbképzéséről 

szóló 263/2018. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 11. § j) 

pont és 11. § (3) bekezdés 

továbbképzésre kötelezett 

regisztrálási száma, neve, 

aláírása 

a továbbképzésen való 

részvételről jelenléti ív 

vezetése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 

 

a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály a 

könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba 

vételéről szóló 93/2002. 

(V. 5.) Korm. rendelet 

10/G. § f) pont és 6. számú 

melléklet 

továbbképzésben részt vevő a 

résztvevők neve, nyilvántartási 

száma, aláírása 

a továbbképzésen való 

részvételről jelenléti ív 

vezetése 

az adatkezelés közérdekű 

feladat végrehajtásához 

szükséges 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja 
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a jogi kötelezettséget 

előíró jogszabály az 

adótanácsadók, 

adószakértők és okleveles 

adószakértők 

nyilvántartásba vételéről 

és továbbképzéséről 

szóló 263/2018. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 11. § h) 

pont és 11. § (2) bekezdés 

 

 

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani az Egyetemmel (a 

kreditpontos szakmai továbbképzési szolgáltatást igénybe venni), akkor jogosult a felnőttképzési 

szerződést az abban foglalt módon felmondani és a felnőttképzési jogviszonyt megszüntetni. 

Amennyiben Ön az Egyetemmel kötött felnőttképzési szerződést felmondja és a felnőttképzési 

jogviszonyt megszünteti, akkor az Egyetem a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben 

részt vevő személyek között és adatait a továbbképzési dokumentációban a könyvviteli 

szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet, valamint az 

adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 

továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: Rendeletek) 

előírásaiban meghatározott időtartamban kezeli. 

Azon felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Egyetem a felnőttképzési 

szerződés megkötése (felnőttképzési jogviszony létesítése) és a felnőttképzési jogviszony 

megszüntetése között végzett, az Egyetem jogszerűen járt el. 

5.2.3.2. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a továbbképzési tevékenységkor keletkezett adatokat (ideértve a jelenléti íveket és 

valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt) a Rendeletekben foglaltak alapján a 

könyvviteli szolgáltatók esetében legalább 8 évig [a könyvviteli szolgáltatást végzők 

nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/G. § k) pont]; az adótanácsadók, 

adószakértők, okleveles adószakértők esetében legalább 6 évig [az adótanácsadók, adószakértők 

és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés l) pontja] köteles megőrizni. 

5.2.3.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá.  

Adatkezelő a továbbképzési tevékenység részvétele után bejelentési kötelezettségének tesz 

eleget a Pénzügyminisztérium elektronikus online felületén keresztül. 
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5.3 Rendezvények (konferenciák, workshopok) 

5.3.1 Jelentkezés/regisztráció 

5.3.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

rendezvényre (konferenciára, 

workshopra) jelentkező neve 

jelentkezések fogadása, 

regisztrálása a Budapesti 

Gazdasági Egyetem által 

szervezett rendezvényekre 

(konferenciákra, 

workshopokra) 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

cégnév, beosztás névtábla készítése a 

rendezvényre (konferenciára, 

workshopra) jelentkező 

számára 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

rendezvényre (konferenciára, 

workshopra) jelentkező 

telefonszáma, e-mail címe 

kapcsolattartás a rendezvényre 

(konferenciára, workshopra) 

jelentkezővel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Amennyiben Ön a rendezvényre (konferenciára, workshopra) való jelentkezési szándékát nem 

kívánja fenntartani, akkor jogosult - a rendezvény (konferencia, workshop) meghirdetésében 

foglalt módon - a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban 

(elektronikus levélben vagy postai úton az Egyetem Felnőttképzési Irodájának 1. pontban 

megadott elérhetőségein) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, 

akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a rendezvényre (konferenciára, workshopra) jelentkezők 

adatbázisából. 

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

jogszerűségét. Azon konferenciára (rendezvényre) jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 

esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között 

végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el. 

5.3.1.2 Az Adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a jelentkező/regisztráló személy adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a 

konferenciát (rendezvényt) követő 30 napig kezeli.  
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5.3.1.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.  

5.3.2 Számlázás 

5.3.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

rendezvényen (konferencián, 

workshopon) részt vevő neve, 

számlázási címe, költségviselő 

magánszemély esetén a 

költségviselő neve, számlázási 

címe 

a rendezvény (konferencia, 

workshop) díjának 

befizetéséhez szükséges 

számla kiállítása 

az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges; - 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja 

 

az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 169. § e) 

pont 

rendezvényen (konferencián, 

workshopon) részt vevő neve, 

e-mail cím, telefonszáma 

kapcsolattartás a rendezvényre 

(konferenciára, workshopra) 

jelentkezővel 

az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak 

egy vagy több konkrét 

célból történő 

kezeléséhez 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

Amennyiben Ön a rendezvényen (konferencián, workshopon) való részvételi szándékát nem 

kívánja fenntartani, akkor jogosult - a rendezvény (konferencia, workshop) meghirdetésében 

foglalt módon - a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban 

(elektronikus levélben vagy postai úton az Egyetem Felnőttképzési Irodájának 1. pontban 

megadott elérhetőségein) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését és részvételi 

szándékát visszavonja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a rendezvényen 

(konferencián, workshopom) résztvevők között, illetve nem állít ki számlát a rendezvény 

(konferencia, workshop) díjáról.  

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

jogszerűségét. Azon számlák esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön rendezvényre 

(konferenciára, workshopra való jelentkezését követően és a konferencián (rendezvényen) való 

részvételi szándék visszavonása között állított ki az Ön részére, az Adatkezelő jogszerűen járt el. 

5.3.2.2 Az Adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a számlázással kapcsolatos személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.  
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5.3.2.3  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Irodájának jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottai, a Pénzügy-Számviteli Központ, illetve az Informatikai Központ 

jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá. 

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

6 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok 

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 

Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa: 

• milyen személyes adatait,  

• milyen jogalapon,  

• milyen adatkezelési cél miatt,  

• milyen forrásból,  

• mennyi ideig kezeli,  

• az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti. 

6.2 A helyesbítéshez való jog  

Ön az 1. 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. 

6.3 A törléshez való jog  

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes 

adatainak a törlését.  

A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső 

szabályzatunk 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. 

6.4 A tiltakozáshoz való jog 

Ön az 1. 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.  
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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 irattározásra 

vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy 

irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. 

6.5 A korlátozáshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem 

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

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

felhasználásának korlátozását; 

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

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Ön a 6.5 pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

7 Adatbiztonsági intézkedések 
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt 

adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai 

védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel 

biztosított. 

 

8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése  

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem 

ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

8.2 Hatósági bejelentés 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; 

telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

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

 

9 Kikötés 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját 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 15 nappal előtte közzéteszi honlapján. 

 


