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Belső nyilvántartási szám: GDPR-0123-ETDB 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A BME TDK KONFERENCIÁHOZ 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Egyetem”, „BME”) az Európai Parlament és 

a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban 

tájékoztatja a pályázó hallgatókat, az Egyetem TDK Konferenciájára meghívottakat és minden látogatót 

(„Érintettek”) a személyes adatok kezeléséről: 

 

1. AZ ADATKEZELŐ 

 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(felelős: Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság, „ETDB”) 

(„Egyetem”, vagy „Adatkezelő”) 

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

levelezési név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi TDK 

Bizottság 

levelezési cím:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

email:   szilagyibr@gmail.com 

telefonszám:   

honlap: www.bme.hu; www.tdk.bme.hu/   

BME adatvédelmi  

tisztviselő:  e-mail: dpo@bme.hu;  

Tel.: +36-1-463-3320 

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R ép. 2. emelet 206. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Egyetem közfeladataként tudományos diákkört működtet. Az intézményi Tudományos Diákköri 

Konferencia célja a diákköri munka során elért egyéni eredmények, alkotások szakmai 

nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A TDK Konferencia az 

Egyetem nyilvános eseménye.   

Az adatkezelés célja a TDK Konferencia megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. Különösen: 

meghívók, értesítők kiküldése, a pályázó hallgatók azonosítása, kapcsolattartás a pályázóval, 

nyilvánosság biztosítása, pályamunka, előadás bírálata, tanácsadás, absztraktfüzet elkészítése és 

közzététele, a hallgatói jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az állami 

forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint. 

 

Figyelmeztetés! 

A résztvevők, vendégek számára nem engedélyezett felvétel készítése, az előadások, a 

kommunikáció bárminemű rögzítése, másolása, megosztása. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az intézményi TDK Konferencia megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés az 

Egyetem közfeladatának ellátásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)], tekintettel a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2.§, 18.§, 54.§ paragrafusaira, továbbá a 3. melléklet I/B. 

1. be), h) pontjaira és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm.rendelet 14.§ 

paragrafusára, melyek alapján az Egyetem ellátja a tudományos diákköri konferenciával kapcsolatos 

felsőoktatási intézményi feladatait. A szerző nevének feltüntetése az absztraktfüzet, az előadás és a 

dolgozat közzététele kapcsán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 12.§ alapján, a 

személyhez fűződő jog biztosítása érdekében szükséges. 

mailto:szilagyibr@gmail.com
http://www.bme.hu/
http://www.tdk.bme.hu/
mailto:dpo@bme.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.386026
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.386026
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158789.367311
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4. A KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Egyetem a Konferencia megszervezéséhez és lebonyolításához érintetti körönként az Érintett által 

megadott alábbi személyes adatokat kezeli: 

 

Meghívottak: neve, tisztsége, beosztása, az általa képviselt intézmény, szervezet neve, e-mail címe. 

 

Pályázó hallgató: a pályázatban, pályázati űrlapon megadott személyes adatai (különösen: név, Neptun 

kód, kar, tanszék, képzési szint, szakirány, e-mail, mobil telefonszám,), a TDK Konferencián tartott 

előadásával összefüggésben továbbá képmása (ha ekként tartja előadását), hangja.  

A hallgató előadását bírálat és tanácsadás céljából az Egyetem rögzíti.  

 

Konzulens: neve, tanszéke, beosztása, Neptun kódja, e-mail címe. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az intézményi TDK Konferencia megszervezésével és megtartásával kapcsolatos dokumentumokat az 

Egyetem a - közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet szerinti – mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatában és Irattári tervében 

meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárában kezeli. 

 

Az online módon megtartott intézményi TDK Konferencia időtartama alatt valós idejű kommunikáció 

zajlik, az értekezletek összességében történő rögzítésére nem kerül sor, kizárólag a pályázó hallgatók 

előadásai kerülhetnek rögzítésre, mely felvételeket az Egyetem legkésőbb a TDK Konferenciát követő 

20 napon belül töröl.  

 

 

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 

Az Egyetem a TDK Konferencia meghívóit, értesítőit elektronikusan, a meghívottak részére 

elektronikus levélcímre, a pályázók, konzulensek és látogatók részére szóló meghívót a 

www.tdk.bme.hu  információs oldalon teszi közzé. 

Az absztraktfüzet közlésének helye az egységes BME TDK információs weboldal: www.tdk.bme.hu. 

 

A BME TDK Konferencia online módon kerül megtartásra a Microsoft Teams intézményi verziójának 

alkalmazásával. Az online rendezvényt az Egyetem szervezői moderálják. 

 

A TDK Konferenciát összeségében az Egyetem nem rögzíti, ugyan a TDK Konferenciához Microsoft 

fiókkal történő csatlakozással megosztja a Microsoft Teams szolgáltatás által igényelt fiók adatait (név, 

e-mail, be-kilépési időpontok, esetleges profil fotó), a látogatók adatait az Egyetem nem tartja nyilván 

az online rendezvény lezárását követően. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az online TDK Konferencia alatt lehetősége van a háttér elhomályosítására 

vagy egy semleges háttér kiválasztására a More actions  …  > Show background effects opció 

alkalmazásával. 

 

A pályázók előadásáról az Egyetem által rögzített felvételeket az Egyetem nem teszi közzé. 

 

A dolgozatokat az Egyetem az egységes BME TDK információs weboldalon teszi közzé: 

www.tdk.bme.hu. 

 

 

http://www.tdk.bme.hu/
http://www.tdk.bme.hu/
http://www.tdk.bme.hu/
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7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

 

7.1. A Konferencia szervezése kapcsán megadott, kezelt személyes adatokhoz az Egyetem erre 

feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében azzal, hogy az 

előadások rövid összefoglalóit tartalmazó absztraktfüzetet, helyezést elért, díjazott dolgozatokat 

(így azzal a szerző nevét, konzulens nevét, tanszékét, beosztását) az Egyetem nyilvánosságra hozza, 

valamint a TDK Konferencia nyilvánosságára tekintettel az egyes szekciókhoz bárki csatlakozhat.  

7.2. Az Egyetem az intézményi online TDK Konferencia kapcsán adatfeldolgozót az alábbiak szerint 

vesz igénybe: 

Microsoft Ireland Operations Limited 

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 

https://www.microsoft.com/en-ie/contact.aspx 

tevékenysége: Microsoft Teams szolgáltatás nyújtása 

7.3. Az Egyetem az intézményi TDK Konferencia kapcsán kezelt személyes adatokat a 7.1. pontban írt 

közzétételt meghaladóan harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 

 

8. ÉRINTETT JOGAI 

 

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) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

 

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 tájékoztatást kérni arról, hogy 

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

arra, hogy a személyes adataihoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

 

8.3. Helyesbítés, kiegészítés 

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 

személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését.  

https://www.microsoft.com/en-ie/contact.aspx
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Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 

megtörténtéről személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus 

levélben vagy postai úton) értesíti Önt. 

 

8.4. Törlés 

Jogosult az Egyetemtől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban 

meghatározott esetekben az Egyetem 1. pontban meghatározott elérhetőségein.  Az Egyetem 

kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt.  

A TDK Konferencia során végzett adatkezelés kapcsán csak akkor élhet a törléshez való jogával, 

ha a személyes adat az Egyetem közfeladatának végrehajtásához nem szükséges. A levéltárba 

adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem 

valósítható meg. 

 

8.5. Az adatkezelés korlátozása 

Bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 

személyes adatok korlátozását a GDPR-ban 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. 

 

8.6. Tiltakozás 

Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat 

az Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Egyetem jogos érdekének 

érvényesítéséhez vagy közérdekű feladatának végrehajtásához szükségesek. 

Amennyiben nem szeretné, hogy az Egyetem rögzítse a TDK Konferencia előadását, vagy 

tovább kezelje a felvételt, kérjük, jelezze azt az ETDB 1. pontban megadott e-mail címére 

küldött elektronikus levélben. 

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. 

 

8.7. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

Az intézményi TDK Konferenciához kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra 

vagy profilalkotásra nem kerül sor. 

 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az intézményi TDK Konferencia adatkezelésével összefüggően 

jogsérelem érte, az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, vagy az Egyetem adatvédelmi 

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

jogsértést orvosolhassuk: 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

dr. Frank Ágnes adatvédelmi tisztviselő 

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

Telefon:     +36 1 463 3320 

e-mail:        dpo@bme.hu 
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Tájékoztatjuk, hogy amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, 

közvetlenül fordulhat  

− a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (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, 2020.11.10.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
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