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Belső nyilvántartási szám: GDPR-0132-360 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM EURÓPÁN 

KÍVÜLI HALLGATÓI RÉSZKÉPZÉS PROGRAMJÁHOZ 

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

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

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

tájékoztatja a Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága által meghirdetett „Európán kívüli 

hallgatói részképzés programban” résztvevőket és egyéb érintetteket („Érintett”) a személyes adatok 

kezeléséről: 

1. AZ ADATKEZELŐ 

Neve:   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

/felelős: Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága/  

székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

levelezési név:  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

   Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága 

levelezési cím:  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R ép 1. emelet 101. 

email:    nki@bme.hu  

tel.:   +36 1 463 3764 

honlap: www.bme.hu;  www.nki.bme.hu  

adatvédelmi tisztviselő: dpo@bme.hu;  

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

+36-1-463-3320 

  

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA 

Az adatkezelés fő célja a Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága által meghirdetett 

„Európán kívüli hallgatói részképzés program” („Program”) lebonyolítása. Különösen:  

 

2.1. BME kiválasztási folyamat lebonyolítása 

a pályázatok fogadása, az Érintettek azonosítása, az Érintettekkel történő kapcsolattartás, a 

pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata, a pályázatok értékelése, a döntéshozatal - 

kiválasztás, az eredmények pályázókkal történő közlése céljából végzett adatkezelés a pályázott 

részképzési jogviszony, mint szerződés megkötését megelőzően a pályázó érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontján alapul; 

 

2.2. A részképzés megszervezése, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a megvalósuló 

kiutazással, részképzéssel kapcsolatban 

a Program keretében megvalósuló részképzés kapcsán a kiutazó pályázó és a BME között - a 

Program keretében közölt felhívás és benyújtott pályázat alapján fennálló jogviszonyból eredő 

jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (pl. beszámoló, kapcsolattartás, segítő részvétel 

a BME Nemzetközi Alumni Hálózat rendszerében, részvétel a Program népszerűsítésében) 

céljából végzett adatkezelés, mint szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés a GDPR 6. 

cikk (1) b) pontján alapul; 

 

A közeli hozzátartozó vészhelyzet esetén történő értesítése céljából végzett adatkezelés az Ön 

közeli hozzátartozójának önkéntes hozzájárulásán, a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapul.  

A közeli hozzátartozója elérhetőségi adatát és az adatkezeléshez történő hozzájáruló 

nyilatkozatát kérjük kiutazása előtt küldje meg a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága részére. 

 

 

mailto:nki@bme.hu
http://www.bme.hu/
http://www.nki.bme.hu/
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2.3. Nyilvántartási kötelezettség teljesítése 

a BME nyilvántartási kötelezettségének teljesítése céljából végzett adatkezelés a BME 

közfeladatának végrehajtásához szükséges, tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (Nftv.) 3. melléklet I/B. 1. bc) pontjára, mely törvény alapján a BME köteles 

nyilvántartani a hallgatók külföldi felsőoktatási résztanulmányainak helyét, idejét; ezen 

adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapul; 

 

 

3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

 

3.1. A BME kiválasztási folyamatban (2.1.) az alábbi adatai kezelésére kerül sor, mely adatokat Ön ad 

meg pályázata benyújtásával: 

− teljes név  

− születési hely, idő 

− állandó lakcím 

− e-mail cím 

− telefonszám 

− Neptun kód 

− kar, szak  

− képzési szint 

− évfolyam 

− lezárt félév(ek) száma 

− angol nyelvű hallgatói jogviszonyigazolás 

− angol nyelvű Neptun igazolás (Transcript) 

− angol nyelvű szakmai önéletrajz 

− angol nyelvű motivációs levél 

− előzetes tanulmányi terv 

− esetleges korábbi részképzésre vonatkozó információ 

− pályázni kívánt intézmény 

− részképzés tervezett időtartama 

− kiutazás célja 

− téma, szakdolgozat címe, és a témavezető neve 

− nyelvismeretre vonatkozó információk, adatok: mely nyelvből, milyen szintű 

nyelvtudással, milyen típusú nyelvvizsgával rendelkezik, az okmány azonosító száma 

− szakmai tevékenységre vonatkozó információk, adatok 

− közéleti- és sporttevékenységre vonatkozó információk, adatok 

− tanulmányi eredmény 

− aláírás 

 

3.2. A megvalósuló kiutazással, részképzéssel kapcsolatban a BME-n a 3.1. pontban felsoroltakon felül 

továbbá az alábbi adatai kezelésére kerül sor: 

− közvetlen hozzátartozó, szülő elérhetősége: telefonszáma vagy e-mail címe, mely adatot 

a BME által kiválasztott pályázó hallgató ad meg a BME részére; 

− a megvalósuló részképzésre vonatkozó információk, mely a részképzés 

megszervezésével illetve a partneregyetem és az Ön, mint részképzésben részt vevő 

hallgató értesítése alapján jutnak a BME tudomására.  

− beszámoló a részképzésről, melyet Ön ad meg a BME részére. 

 

3.3. A nyilvántartási kötelezettség teljesítése körében az alábbi, a partneregyetem, illetve az Ön által 

megadott és igazolt adatai kezelésére kerül sor: 

− külföldi felsőoktatási résztanulmányainak helye, ideje. 
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A pályázat során megadott adatok, pályázathoz, kiutazáshoz csatolt dokumentumok, pontosságáért, 

hiánytalanságáért, és valódiságáért a pályázó, nominált hallgató felel.  
 

4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 

A pályázatok benyújtása Microsoft 365 – Forms intézményi verziójának alkalmazásával elektronikusan 

történik. 

Az elektronikusan benyújtott pályázatokat és személyes adatokat a Nemzetközi Kapcsolatok 

Igazgatósága elektronikusan kezeli. 

A döntés eredményéről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága a pályázókat elektronikusan értesíti.  

A beszámolók közlésének helye a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának információs weboldala: 

www.nki.bme.hu  

A külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben 

kerülnek elektronikusan rögzítésre. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  

A személyes adatokat tartalmazó pályázatokat, mellékleteként benyújtott dokumentumokat a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint Adatkezelő - a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

szerinti - hatályos Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján kezeli. Az oktatók, hallgatók 

és kutatók külföldi tanulmányai, kiutazások engedélyezése nem selejtezhető iratok.  

A BME által nem nominált hallgatók pályázatait a BME kiválasztási folyamatot lezáró döntést követő 

30 napig őrzi. 

 

A közeli hozzátartozó megvalósuló kiutazással, részképzéssel kapcsolatban megadott elérhetőségi 

adatait (e-mail vagy telefon) a részképzésben részt vevő hallgató hazautazásáig, de legfeljebb a közeli 

hozzátartozó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a BME.  

 

A BME Nemzetközi Alumni Hálózat rendszerében, valamint a Program népszerűsítésében való segítő 

részvétel érdekében a BME a részképzésben részt vevő hallgatót tervezetten a részképzés lezárását 

követő három évig keresi meg. 

 

Az Nftv. szerinti nyilvántartási kötelezettség alapján a BME a hallgatók külföldi felsőoktatási 

résztanulmányainak helyére, idejére vonatkozó adatokat a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig köteles kezelni. 

 

6. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 

A Program keretében a pályázati folyamat teljeskörű lebonyolításához, a részképzés megszervezéséhez 

és az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a BME által jelölt 

pályázó hallgatók egyes személyes adatainak továbbítása a hallgató által pályázott Európán kívüli 

partnerintézmény részére. 

 

Az adattovábbítás a pályázott részképzési jogviszony, illetve a megvalósuló részképzés 

megszervezéséhez, mint szerződés megkötését megelőzően a pályázó érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez, szerződés teljesítéséhez szükséges, az adattovábbítás a GDPR 6. cikk (1) b) pontján 

alapul. 

 

A BME által nominált hallgató következő személyes adatait továbbítja a nominált hallgató által 

pályázott partneregyetem részére: név, e-mail cím, kar, szak, évfolyam, és hogy melyik félévre szeretne 

menni, esetleg tanulmányi átlag és a nyelvvizsgára vonatkozó adatok. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Program keretében jelenleg pályázható országok közül kizárólag Japán 

vonatkozásában van érvényben az Európai Bizottság által a GPDR 45. cikkének (3) bekezdése alapján 

http://www.nki.bme.hu/
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elfogadott megfelelőségi határozat. A BME ezért az Ausztráliában, Brazíliában, Dél-Koreában, Hong-

Kongban (Kína), Mexikóban és Taiwanon lévő partnerintézményeivel folytatott tárgyalásai során 

minden esetben törekszik az intézmények közötti szerződések révén megfelelő jogi garanciákat 

nyújtani, hogy biztosítsa az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést, és az Unión belüli 

adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogokat biztosítanak az érintettek számára, 

beleértve az érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony jogorvoslat lehetőségét, ezen belül 

ideértve azt, hogy az érintettek hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot vehessenek igénybe 

és kártérítést igényelhessenek az Unióban vagy egy harmadik országban. A garanciák különösen a 

személyes adatok kezelésre vonatkozó általános elveknek, valamint a beépített és alapértelmezett 

adatvédelem elveinek való megfelelésre vonatkoznak. 

Tárgyalásaink és törekvéseink ellenére azonban nem minden partneregyetemmel sikerül ilyen megfelelő 

garanciát nyújtó szerződéses feltételekben megállapodnunk. Ezekben az esetekben, amikor tehát az 

adott ország vonatkozásában nincs érvényben megfelelőségi határozat, és egyéb a GDPR 46. cikke 

szerinti megfelelő garancia sincs a személyes adatok védelmére, kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását 

személyes adatainak az Ön által pályázott partneregyetem részére történő megküldéséhez. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az országokban nem biztos, hogy  

− érvényesül a személyes adatok kezelésre vonatkozó általános elveknek, valamint a beépített és 

alapértelmezett adatvédelem elveinek való megfelelés; 

− az Unión belüli adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogokat biztosítanak az 

érintettek számára, beleértve az érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony 

jogorvoslat lehetőségét, ezen belül ideértve azt, hogy az érintettek hatékony közigazgatási vagy 

bírósági jogorvoslatot vehessenek igénybe és kártérítést igényelhessenek az Unióban vagy egy 

harmadik országban.  

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak továbbítása a jelentkezése elbírálásának feltétele, a 

Program keretében a partneregyetem csak a BME által jelölt hallgatók jelentkezését bírálja el, így az 

adattovábbításhoz való hozzájárulásának hiányában ezekbe az országokba személyes adatait, így 

részképzésre történő jelentkezését sem tudjuk jogszerűen továbbítani, tehát jelentkezését a 

partneregyetem nem fogja tudni elbírálni, részképzésben nem fog tudni részt venni a Program keretében. 

 

7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

7.2. A Program küldő intézményi feladatainak lebonyolításában a BME belső szabályzataiban erre 

feljogosított foglalkoztatottjai, bizottságai, bírálói vehetnek részt, a pályázó személyes adatait csak 

azok ismerhetik meg, akiknek az feladatuk ellátásához szükséges, illetve a partneregyetem részére 

csak a BME által nominált hallgató 6. pont szerinti adatai kerülnek továbbításra. 

 A BME a részképzésben részt vevő hallgatók beszámolóit név és egyéb személyazonosító adatok 

nélkül hozza nyilvánosságra. 

7.3. A BME adatfeldolgozót az alábbiak szerint vesz igénybe:  

a) Microsoft Ireland Operations Limited 

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

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

tevékenysége: Microsoft 365 - Forms szolgáltatás nyújtása  

b) SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 01-10-140314 

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

tevékenysége: Neptun terméktámogatás 

 

 

8. ÉRINTETT JOGAI 

 

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

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelő 1. pontban 

megadott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.  

Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad 

személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik. 

https://www.microsoft.com/en-ie/contact.aspx
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Az Adatkezelő 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 Adatkezelő a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól 

a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást. 

Az Adatkezelő 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. 

a. Átlátható tájékoztatás 

Az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és 

elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről. 

 

b. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Bármikor jogosult 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. 

 

c. Helyesbítés, kiegészítés 

Bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését. 

A pályázat körében ez a lehetőség elsősorban a pályázó nevének, kapcsolattartásra szolgáló adatainak 

változása kapcsán biztosított. A leadott pályázat módosítására, kiegészítésére kizárólag a vonatkozó 

egyetemi szabályozóban, felhívásban meghatározott eljárásrend szerint van lehetőség. 
 

d. Hozzájárulás visszavonása 

A hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében hozzájárulását a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága 

1. pontban megadott email címére vagy levelezési címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.  

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

jogszerűségét. 

A hozzájárulás visszavonására a részképzésben részt vevő hallgató azon közeli hozzátartozója jogosult, 

akinek elérhetőségi adatát a BME a hallgatót érintő vészhelyzet esetére tartja nyilván. 

A 3. országba történő adattovábbításhoz adott hozzájárulásának visszavonására a pályázó hallgató 

jogosult, ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulásának hiányában ezekbe személyes adatait, 

így részképzésre történő jelentkezését sem tudjuk jogszerűen továbbítani, tehát jelentkezését a 

partneregyetem nem fogja tudni elbírálni, részképzésben nem fog tudni részt venni a Program keretében. 

 

e. Tiltakozás 

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

Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Adatkezelő közérdekű nyilvántartási 

feladatának (2.3., 3.3. pontok) végrehajtásához szükségesek.  

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. 

 

f. Törlés 

Jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban meghatározott esetekben. Az 

Adatkezelő kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt.  

A törlési kérelmet az Egyetem a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül elsősorban 

azokban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat – pl. 
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Iratkezelési Szabályzat - az Egyetemet a személyes adatok, személyes adatokat hordozó iratok további 

tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges. 

 

g. Az adatkezelés korlátozása 

Ön bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR-ban 

meghatározott feltételek fennállása esetén. Például, ha az Adatkezelőnek 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. 

 

h. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

A Program keretében végzett adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem 

kerül sor. 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Program keretében végzett adatkezeléssel összefüggően 

jogsérelem érte, vegye fel velünk a kapcsolatot az nkibme.hu e-mail címen vagy az adatvédelmi 

tisztviselőn keresztül, hogy az esetleges jogsértést mihamarabb orvosolhassuk: 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

dr. Frank Ágnes 

adatvédelmi tisztviselő 

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

e-mail:       dpo@bme.hu 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Program keretében végzett adatkezelésből eredő 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). 

 

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen 

akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi vagy a Programmal kapcsolatos belső 

szabályozók, felhívás, pontozási rendszer az adatkezelést is érintően módosul. Az adatkezelési 

tájékoztató változtatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást az Egyetem előzetesen közzéteszi honlapján. 

 

Kelt: 2021. január 15.    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
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