
Belső nyilvántartási szám: GDPR-0011-002  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Nyílt forráskódú térinformatikai  munkaértekezlet (Foszforgézu)

 RENDEZVÉNYEIHEZ, HÍRLEVELÉHEZ

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679  
általános  adatvédelmi  rendelete  („GDPR”),  és  az  információs  önrendelkezési  jogról  és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja 
a BME Nyílt  forráskódú térinformatikai munkaértekezletre regisztrálókat,  hírlevelére feliratkozókat  
(„Érintett”) a személyes adatok kezeléséről:

1. AZ ADATKEZELŐ
Neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

felelős szervezeti egység: Általános és Felsőgeodézia Tanszék
(„Adatkezelő” „BME AFGT”)

székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
levelezési név: Budapesti  Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem  Általános  és 

Felsőgeodézia Tanszék
levelezési cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
email: titkarsag@geod.bme.hu
telefonszám: +36 1 463 1222
honlap: www.bme.hu; www.agt.bme.hu/gis/workshop7/j2018.php

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@mail.bme.hu

2. RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

2.1. Regisztráció

Az adatkezelés célja
A BME Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék a  rendezvényei  szervezéséhez,  lebonyolításához 
elektronikus bejelentő  rendszert  működtet.  A regisztráció  a  BME Általános és  Felsőgeodézia 
Tanszék és a regisztrált természetes személyek közötti kapcsolattartás, a BME Nyílt forráskódú 
térinformatikai  munkaértekezletei  szervezésének  és  lebonyolításának  célját  szolgálja.  A 
rendezvények előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Kezelt személyes adatok kategóriái, forrása
Az adatkezelés a rendezvényekre történő regisztráció során a regisztráló természetes személy által  
megadott alábbi adatokra terjed ki:

személyes adat kategória adatkezelés célja
családi- és utónév kapcsolattartás; az Ön azonosítása; számla 

kiállítása részvételi díj fizetése esetén
képviselt gazdasági társaság, szervezet 
megnevezése

kapcsolattartás; Önnek nem szükséges 
megadnia a regisztrációhoz csak akkor, ha a 
részvételi díj költségét a képviselt gazdasági 
társaság, szervezet viseli, ez esetben a számlát 
a megadott cégnévre állítjuk ki
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elektronikus levélcím kapcsolattartás; erre a címre küldjük a 
rendezvénnyel kapcsolatos értesítéseket, 
dokumentumokat

számlázási cím / postacím részvételi díj fizetési kötelezettség esetén a 
számlázáshoz kérjük megadni 

telefonszám kapcsolattartás; nem szükséges megadnia a 
regisztrációhoz; ha megadja, könnyebben el 
tudjuk például érni, ha a rendezvénnyel 
kapcsolatban rövid úton szükséges a 
résztvevők értesítése

Nappali tagozatos BSc/MSc diák részvételi díj kedvezmény igénybevételéhez 
kérjük megadni

bankszámlaszám a regisztráció során nem kérjük, de 
amennyiben banki átutalással teljesíti az 
Adatkezelővel szemben keletkezett fizetési 
kötelezettségeit, az átutalás adatai között 
tudomásunkra jut, és számviteli 
nyilvántartásunkba kerül az Ön 
bankszámlaszáma

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint a rendezvényre regisztráló jelen tájékoztatás ismeretében 
adott önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)], valamint a Rendezvény természetes személy 
díjfizető  résztvevője  és  az  Adatkezelő  között  a  rendezvény  tárgyában  létrejövő  szerződés 
teljesítése GDPR 6. cikk (1) b).
A  rendezvényre  történő  regisztráció,  valamint  a  Hírlevélre  történő  feliratkozás  külön-külön 
nyilatkozattal  történik,  melyet  az  elektronikus  felületen  ezt  a  célt  szolgáló  jelölőnégyzetek 
„kipipálásával” tehet meg.
A regisztráció, feliratkozás során adatmegadásra  kizárólag 16. életévüket betöltött személyek 
jogosultak.
A regisztráció, feliratkozás során kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Díjköteles  részvétel  esetén  az  Adatkezelő  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  alapján 
bizonylatot köteles kiállítani az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ 
e)  pontban  előírt  tartalommal,  a  számlázáshoz  kapcsolódó  adatkezelés  jogalapja  tehát  az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) c).

Az adatkezelés időtartama
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék a regisztráció során megadott személyes adatot az 
Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adott rendezvény lebonyolítását követő egy 
hónapig kezeli.
Az  Adatkezelő  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  alapján  kiállított  bizonylatokat  a  
mindenkor hatályos jogszabályi előírás szerinti ideig őrzi. Jelen tájékoztató hatályba lépésekor a 
bizonylatok megőrzési ideje legalább 8 év.

Az adatkezelés módja
Elektronikusan.

2.2. Jelenléti ív vezetése

Az adatkezelés célja
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék az általa szervezett rendezvényeken jelenléti ívet  
vezet, amelynek célja, hogy hogy igazolni tudja, az érintett részt vett a rendezvényen, így ennek 
megfelelően a számlák kiállításra kerülhetnek, a szerződés teljesítésének dokumentálása.
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   Kezelt személyes adatok kategóriái, forrása
  Az adatkezelés a regisztráló természetes személy által megadott alábbi adatokra terjed ki:

 név
 munkahely, képviselt gazdasági társaság, szervezet megnevezése
 aláírás.

 Az adatkezelés jogalapja
Az  adatkezelés  jogalapja  az  Ön  rendezvényre  történő  regisztrációjával,  jelen  tájékoztatás  
ismeretében  adott  önkéntes  hozzájárulása  [GDPR  6.  cikk  (1)  a)],  valamint  a  Rendezvény 
természetes  személy  díjfizető  résztvevője  és  az  Adatkezelő  között  a  rendezvény  tárgyában 
létrejövő szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b).

Az adatkezelés időtartama
A jelenléti ívek az esetleges jogi igények elévüléséig kerülnek megőrzésre.

Az adatkezelés módja
Elektronikus és papír alapú.

2.3. Fényképfelvételek készítése
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék a rendezvényeiről fényképfelvételeket készít.  Az 
eseményről készült fényképeket az Egyetem online, nyomatott felületein egyaránt közzé teheti. A 
felvételek  kizárólagos,  térítésmentes  felhasználási  joga  tér-  és  időbeli  korlátozás  nélkül  az 
Egyetemet illeti.

Az adatkezelés célja
A rendezvények megörökítése, megtörténtének igazolása, a nyilvánosság, a rendezvényeink iránt 
érdeklődők tájékoztatása. 

Kezelt adatok kategóriái
A  rendezvény  résztvevőinek  képmása,  melyek  megjelenhetnek  a  rendezvényen  részt  vevő 
személyekről  készült  tömegfelvételeken,  illetve  a  rendezvényen felszólalókat,  előadókat,  mint 
nyilvános közéleti szereplőket egyedileg, tömegből kiemelten ábrázoló felvételeken.

Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő  jogos  érdeke  tudományos  rendezvényeinek  megörökítése,  azokról  a  nyilvánosság 
tájékoztatása. [GDPR 6. cikk (1) f)] 

Az adatkezelés időtartama     5 év.  

3. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja
A BME Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék elektronikus Hírlevelére  feliratkozók rendszeres 
tájékoztatása jövőbeni rendezvényeiről, szakmai újdonságokról, eredményekről.

   Kezelt személyes adatok kategóriái, forrása
Az adatkezelés a Hírlevélre feliratkozás során a feliratkozó természetes személyek által megadott  
alábbi adatokra terjed ki:

 név
 munkahely, képviselt gazdasági társaság, szervezet megnevezése
 elektronikus levélcím
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Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint a Hírlevélre feliratkozó jelen tájékoztatás ismeretében adott 
önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) a)]
A  rendezvényre  történő  regisztráció,  valamint  a  Hírlevélre  történő  feliratkozás  külön-külön 
nyilatkozattal  történik,  melyet  az  elektronikus  felületen  ezt  a  célt  szolgáló  jelölőnégyezetek 
„kipipálásával” tehet meg.
A feliratkozás során adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.
A feliratkozás során kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Az adatkezelés időtartama
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék a Hírlevelére történő feliratkozása során megadott  
személyes adatot az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés módja
Az adatkezelés az Adatkezelő saját informatikai rendszerében elektronikusan valósul meg.

4. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE
A  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék  adatfeldolgozót  nem  vesz  igénybe  sem  a 
rendezvényei  kapcsán  birtokába  kerülő  személyes  adatok  kezeléséhez  (regisztrációs  adatok, 
jelenléti ívek, fényképezés), sem a Hírlevél szolgáltatásához kapcsolódóan.
A személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.
Az Ön által  megadott  személyes  adatokhoz a BME Általános és  Felsőgeodézia  Tanszék erre 
feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék csak kivételes esetben,  jogszabályi  kötelezettség 
alapján adja át az Ön által megadott személyes adatokat más állami szerveknek, így különösen 
pl.:
- amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indult, és a bíróság számára szükséges  

átadni az Ön személyes adatait tartalmazó iratokat;
- amennyiben  nyomozó  hatóság  keresi  meg  az  Adatkezelőt,  az  Ön  személyes  adatait 

tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. ADATBIZTONSÁG
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden 
technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok 
biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa. 
Az adatok tárolása az Adatkezelő tulajdonában és címén lévő szerveren történik. Az adatbázishoz 
csak az adatkezeléssel megbízott személy kap jogosultságot.

6. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Önt személyes adatai kezelése során az GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus levélben 
vagy  postai  úton)  vagy  személyesen  –  személyazonosságuk  igazolásával  -  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  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 
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Adatkezelő,  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.

9.1. Átlátható tájékoztatás  
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket 
az  adatkezelő  kilétéről  és  elérhetőségéről,  az  adatvédelmi  tisztviselő  elérhetőségéről,  az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről.

9.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz  
Ön  bármikor  jogosult  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék 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, Infotv-ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

9.3. Helyesbítés, kiegészítés  
Ön  bármikor  jogosult  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék 1.  pontban  megadott 
elérhetőségein  kérni  az  Önre  vonatkozó  személyes  adatok  módosítását,  helyesbítését, 
kiegészítését. 
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.

9.4. Hozzájárulás visszavonása  
Hozzájárulását a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék 1. pontban megadott elérhetőségein 
bármikor visszavonhatja. 
Az adott rendezvényre történt regisztrációval kapcsolatos hozzájárulásának visszavonása 
esetén  az  Adatkezelő  törli  a  regisztrációját,  ez  esetben  a  rendezvényen nem tud  részt 
venni.
A  Hírlevéllel  kapcsolatos  hozzájárulásának  visszavonása  esetén  az  Adatkezelő  a 
továbbiakban nem küld Önnek Hírlevelet.
A  hozzájárulás  visszavonása  nem  érinti  a  hozzájáruláson  alapuló,  a  visszavonás  előtti 
adatkezelés jogszerűségét.

9.5. Tiltakozás  
Ön tiltakozhat a fényképfelvételek készítése ellen, kérjük, ezt jelezze a fényképész részére  
a  fényképfelvétel  készítésekor,  továbbá  lehetősége  van  kérni  azon  fényképek  törlését, 
amelyen  Ön  szerepel  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék 1.  pontban  megadott 
elérhetőségein.

9.6. Törlés  
Ön jogosult a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszéktől kérni az Önre vonatkozó személyes 
adatok  törlését  a  GDPR-ban  meghatározott  esetekben  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia 
Tanszék 1.  pontban megadott  elérhetőségein.   A  BME Általános és  Felsőgeodézia  Tanszék 
kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt. 

9.7. Az adatkezelés korlátozása  
Ön  bármikor  jogosult  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék 1.  pontban  megadott 
elérhetőségein  kérni  az  Önre  vonatkozó  személyes  adatok  korlátozását  a  GDPR-ban 
meghatározott  feltételek  fennállása  esetén.  Például,  ha  a  BME  Általános  és  Felsőgeodézia 
Tanszék 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.
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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.

9.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog  
A  BME  Általános  és  Felsőgeodézia  Tanszék rendezvényeihez,  Hírlevélhez  kapcsolódó 
adatkezelések során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor. 

9.9. Jogorvoslat  
Kérjük,  amennyiben  úgy ítéli  meg,  hogy a  regisztrációval  vagy  a  Hírlevéllel  összefüggően 
személyes  adatainak  kezelésével  kapcsolatos  jogsérelem  érte,  az  1.  pontban  megadott 
elérhetőségeken,  vagy  az  Adatkezelő  adatvédelmi  tisztviselőjén  keresztül  tisztviselőjén 
keresztül az alábbi elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést  
orvosolhassuk. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
adatvédelmi tisztviselő
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I.em 77-82.
Telefon:     +36 1 463 3320
e-mail:       adatvedelem@mail.bme.hu 

Amennyiben a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék rendezvényeire történő regisztrációval  
vagy a Hírlevéllel összefüggően személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte 
közvetlenül fordulhat 

 a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (postai  címe:  1125 
Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.;  telefonszáma:  +36-1-394-1400;  honlap: 
www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) és 

 bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – 
választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen 
akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a  
személyes adatok céltól  eltérő kezelését.  Az erre vonatkozó tájékoztatást  az adatkezelő előzetesen  
közzéteszi honlapján.

Budapest, 2018. november 12 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Általános és Felsőgeodézia Tanszék
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