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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Hatályos: 2021. 09. 01.-től 

BEVEZETÉS 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Metropolitan Egyetem (továbbiakban: ADATKEZELŐ vagy METU) 

(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., Intézményi azonosító: FI33842; adószám: 18172636242) 

által folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást az általános adatvédelmi rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően. 

 

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Adatkezelő megnevezése Budapesti Metropolitan Egyetem 

Postacím 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., 

Intézményi azonosító FI33842 

Telefon +36 1 273 3090 

E-mail mail@metropolitan.hu 
Kérjük, személyes adatnak minősülő információt kizárólag egyedi e-
mail címre küldjön. 

Web www.metropolitan.hu  
 

II. ADATKEZELÉS leírása 

Az adatkezelő a Covid-19 járvány második hulláma idején bevezetett tanterven kívüli digitális oktatás 

keretében a METU által kínált képzések tekintetében elengedhetetlennek tartja a digitális oktatás keretében 

zajló tanórák, előadások esetében ezek rögzítését kép és hang tekintetében egyaránt. Az adatfeldolgozókat az 

1. Melléklet tartalmazza. 

A képzések rögzítésének indokai:  

- gyakorlati órák elengedhetetlen része, mert az oktató csak így tud interaktív módon kapcsolatot 

tartani a hallgatókkal 

- bizonyos gyakorlati órákon való részvétel kötelező, és ezzel a jelenlétek is alátámaszthatók 

- a járvány miatt esetlegesen kieső hallgatók utólag is hozzáférhetnek az órákhoz, előadásokhoz 

- a digitális oktatás keretében rögzített órák, előadások a vizsgaidőszakban is rendelkezésre áll, a 

távollévők közötti oktatás támogatásaként 

Adatkezelés célja A digitális tanrendben lezajló előadások, gyakorlati órák Zoom és Microsoft 
Teams felületén történő rögzítése az oktató által 

https://maps.google.com/?q=1148%2BBudapest%2C%2BNagy%2BLajos%2Bkir%C3%A1ly%2B%C3%BAtja%2B1-9&entry=gmail&source=g
mailto:mail@metropolitan.hu
http://www.metropolitan.hu/


Kezelt személyes adatok A hallgatók és az oktatók neve és egyéb azonosító adatai, az írásbeli és szóbeli 
számonkérések tartalma, órai hozzászólásai, eredményei, képmása fotó és 
videó formájában, valamint a vizsgaeredmények 

Személyes adatok forrása Az online órán részt vevő hallgatók és oktató(k) 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja 

Adattárolási idő Az érintett félév lezárását követő 3 hónap. 

Címzettek A felvételekhez a tantárgy oktatói és a tantárgyra regisztrált hallgatók 
férhetnek hozzá. 

Adattárolás helye A személyes adatok elsődleges tárolására Adatkezelő saját informatika 
rendszereit használja. A személyes adatokat az Adatkezelő a 
https://video.metropolitan.hu címen elérhető Microsoft OneDrive alapú 
oldalon teszi hozzáférhetővé. 

Érintetti jogok A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének 
korlátozásához való jog. 

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból 
– tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a METU fent jelzett elérhetőségeinek 
valamelyikén.  

 

III. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA 

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik a METU-val 

szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is. FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak 

a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok 

vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok 

tartalmaznak. 

Hozzájárulás 

visszavonása 

Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. 
A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően 
folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor a METU a továbbiakban nem 
végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat. 

Hozzáférés Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy a METU kezeli 
személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről 
az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes 
adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban 
(PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az 
érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes. 

Helyesbítés Az érintett kérheti a rá vonatkozó: 
- pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy 
- hiányos személyes adatok kiegészítését.  

 
Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, 
kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, a METU kérheti e 
kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. 
Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában 
– nem végezhető el, a METU korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az 
azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti. 

Törlés Az érintett kérheti a METU által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, 
amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: 

- a METU-nak a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy 

https://video.metropolitan.hu/


- az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége 
tekintetében. 

 
Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, a METU 
megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.  

Az adatkezelés 
korlátozása 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, 
amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: 

- az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok 
kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a 
korlátozást kéri, vagy 

- a METU-nak a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. 

 
A METU automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, 
ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát 
gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak 
megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az 
adatkezelés folytatását teszi szükségessé. 
 
A korlátozás ideje alatt a METU a személyes adatokon műveleteket – a tárolás 
kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén 
kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni: 

- az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához, 
- az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy 

védelme érdekében szükséges, 
- az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében szükséges, vagy  
- az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges. 

 
A korlátozás feloldásáról a METU az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozhatóság Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy 
azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen 
továbbítását is. Ez esetben a METU a személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja 
rendelkezésre.  
 
FIGYELEM! jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak a METU 
rendszereiből való törlésével.  
 
FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, 
amelyeket a METU az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok 
hordozhatóságára lehetőség nincs.   

Tiltakozás Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a METU 
jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, 
amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például 
az, amikor a METU érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy 
amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy 
védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését a METU megszünteti 
és az adatokat törli.   



Joggyakorlás az 
érintett halála után 

Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a 
törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a 
személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve 
közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – a METU-nál – tett 
nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és 
tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes 
volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az 
adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója 
(házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, 
örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja. 
 
A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti 
anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját 
személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal 
igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg 
és kötelezettségek terhelik. 
 

 

IV. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a METU nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal 
ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek a METU 
nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek honlap). 

 
Kérjük, jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szíves tudomásulvételét.  
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 

Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon +36-1-391-1400 

Fax +36-1-391-1410 

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap  http://www.naih.hu  

Online ügyindítás http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html  

 

1. Melléklet  

Adatfeldolgozók 

 

Adatfeldolgozó  Adatfeldolgozás 

Név: Microsoft Ireland Operations Limited 
Székhely: One Microsoft Place, South County 
Business Park, Leopardstown, Dublin 18., Írország 
Online 
elérhetőség: https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacy-questions 

A Microsoft Teams oktatási platformként 
használt szoftver üzemeltetése, Microsoft 
OneDrive tárhely szolgáltatás. 

Név: Zoom Video Communications, Inc.  A Zoom oktatási platformként használt 
szoftver üzemeltetése. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-questions
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-questions


Székhely: 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 
95113 
Online elérhetőség: https://zoom.us/privacy  

 

-  

https://zoom.us/privacy

