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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Time management workshop eseményen   

a METU marketingkommunikációs tevékenységével összefüggésben folytatott adatkezeléséről 

(eseményen készült fotó és videó felvételek felhasználása, esemény lebonyolítása, értékelése) 

2019. december 5. 

 

1. Preambulum 

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 

Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842) (továbbiakban: Adatkezelő) 

ismertesse Önnel oktatási alaptevékenységéhez kapcsolódóan a Time management workshop 

esemény  marketingkommunikációs aktivitásával összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit 

megfelelve 

- 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 – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásaiban, és  

- a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak. 

 

2. Adatkezelő 

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: 

+361-273-2987, e-mail: metujog.kapu@metropolitan.hu 

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési 

gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és 

magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 

metujog.kapu@metropolitan.hu  címen. 

 

3. Képmás népszerűsítési, archiválási célú felhasználásával összefüggésben kifejtett 

adatkezelés  

 

3.1. Az adatkezelés célja 

Adatkezelő az oktatási tevékenysége, az által nyújtott képzési lehetőségek, a napi működés eseményei, 

az általa vagy részvételével szervezett rendezvények (továbbiakban együttesen: esemény) 

dokumentálása, hitelességének alátámasztására, ismertségének népszerűsítése céljából kezeli az 

általa, illetve közreműködésével szervezett  eseményen készült fotó, videó felvételeket. Az 

adatkezelés a felvételek készítését, archiválását és felhasználását egyaránt magában foglalja.  

Az eseményhez kapcsolódó adatkezelés célja a  Time management workshop rendezvény 

népszerűsítése és az esemény archiválása.  

Az eseményen készült felvételeket a METU honlapján (www.metropolitan.hu), az Intraneten, 

Facebook csatornáin (www.facebook.com/METUBudapest, www.facebook.com/METUMuveszet, 

https://maps.google.com/?q=1148+Budapest,+Nagy+Lajos+kir%C3%A1ly+%C3%BAtja+1-9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1148+Budapest,+Nagy+Lajos+kir%C3%A1ly+%C3%BAtja+1-9&entry=gmail&source=g
mailto:metujog.kapu@metropolitan.hu
mailto:metujog.kapu@metropolitan.hu
http://www.metropolitan.hu/
http://www.facebook.com/METUBudapest
http://www.facebook.com/METUMuveszet
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www.facebook.com/MetropolitanAlumni, www.facebook.com/METUmybrand, 

www.facebook.com/BudapestMetUniversity,  www.facebook.com/METUFelveteli) és Instagram 

oldalán teheti közzé 2021. december 31. napjáig. 

 

3.2.  A kezelt adatok köre 

Adatkezelő alábbiakban felsorolt adatokat kezeli: 

a) az eseményen részt vevő magánszemélyek képmása fotó vagy videó formájában, 

(tömegfelvétel), 

b) az eseményen részt vevő magánszemélyek képmása vagy videó formájában (a felvételen 

szereplő személy központi helyet foglal el, jól felismerhető) 

 

 

 

3.3.  Érintettek köre 

Az eseményre regisztráló, vagy az eseményen résztvevő magánszemélyek, hallgatók, oktatók, előadók, 

munkatársak, érdeklődők, akikről képmás felvétel készül és azt az Adatkezelő felhasználja.   

 

3.4.  Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő jelen Tájékoztatóban 3.2. a) pontjában ismertetett adatkezelése az Adatkezelő jogos 

érdekén (GDPR 6. § (1) f) pont) nyugszik. 

Az Adatkezelő elvégezte jogos érdeke alátámasztásához szükséges érdekmérlegelést, amelynek 

keretében az adatkezelés céljaira tekintettel megvizsgálta a magánszemélyek jogait és szabadságát 

érintő kockázatokat, hátrányokat és ezek csökkentése, mérséklése, és Adatkezelő érdekeivel szembeni 

elsőbbségének biztosítása céljából, meghozta a szükséges intézkedéseket. 

Adatkezelő jelen Tájékoztató 3.2. b) pontjában ismertetett adatkezelése az érintett hozzájárulásán 

(GDPR 6. § (1) a) pont) nyugszik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a 

hozzájárulást megelőzően jogszerűen folytatott adatkezelést. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása kizárólag a 3.1. pontban megjelölt célok 

érdekében történik. 

3.5. Az adatok forrása 

Az adatok az eseményen való részvétel során vagy azzal összefüggésben keletkeznek az érintett 

tájékoztatását követően.  

Ha az adatokat az érintett nem kívánja megadni, nem kíván fotó- vagy videó felvételen szerepelni, úgy 

ezt az adatkezelés megkezdése előtt vagy azzal egyidejűleg tudja jelezni.  

 

3.6.  Az adatokhoz hozzáférés, tárolás 

Adatkezelő különös gondot fordít arra, hogy a fotó és videó felvételekhez kizárólag az adott feladat 

ellátásáért felelős szervezeti egység jogosultsággal rendelkező munkatársai, megbízottjai férjenek 

hozzá.  

A személyes adatok elsődleges tárolására Adatkezelő saját informatika rendszereit használja. 

A papír alapú adatok tárolása Adatkezelő székhelyén történik biztonságos körülmények között.  

http://www.facebook.com/MetropolitanAlumni
http://www.facebook.com/METUmybrand
http://www.facebook.com/BudapestMetUniversity
http://www.facebook.com/METUFelveteli
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3.7. Az adatkezelés tartama 

Adatkezelő a fotó és videó felvételeket 2021. december 31. napjáig tárolja. 

3.8. Az adatok továbbítása 

 

Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja, másnak nem adja át.  

 

4. Time management workshop esemény szervezésével, lebonyolításával, értékelésével 

kapcsolatban végzett adatkezelés 

 

4.1. Az adatkezelés célja 

Az esemény szervezésének célja az oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, az Adatkezelő által nyújtott 

képzési lehetőségek, a napi működés aktualitásainak (továbbiakban együttesen: esemény) 

bemutatása, népszerűsítése Adatkezelő jelenlegi, volt hallgatói, oktatói, érdeklődők és a 

nagynyilvánosság számára. Az esemény megszervezése, előkészítése, lebonyolítása, értékelése 

céljából kezeli az eseményre történő regisztrációkor megadott adatokat, esetenként a részvételhez 

kapcsolódó adatokat, valamint az eseményen való részvételt követően adott értékelést.  

4.2.  A kezelt adatok köre 

Adatkezelő alábbiakban felsorolt adatokat kezeli: 

a) név, becenév, e-mail cím,  

b) az eseményt követően adott értékelés 

c) az eseményre jelentkezés ténye, a részvétel dátuma. 

 

4.3.  Érintettek köre 

 

Az eseményekre jelentkező, regisztráló vagy az eseményen megjelenő magánszemély.  

 

4.4.  Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő jelen Tájékoztató 4.2. pontjaiban ismertetett adatkezelése az Adatkezelő jogos érdekén 

(GDPR 6. § (1) f) pont) nyugszik. 

Az Adatkezelő elvégezte jogos érdeke alátámasztásához szükséges érdekmérlegelést, amelynek 

keretében az adatkezelés céljaira tekintettel megvizsgálta a magánszemélyek jogait és szabadságát 

érintő kockázatokat, hátrányokat és ezek csökkentése, mérséklése és Adatkezelő érdekeivel szembeni 

elsőbbségének biztosítása céljából, meghozta a szükséges intézkedéseket. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása kizárólag a 4.1. pontban megjelölt célok 

érdekében történik. 

4.5. Az adatok forrása 

Az adatokat az eseményen való regisztrációkor az érintett adja meg, valamint az eseményre 

jelentkezéskor és részvételkor keletkeznek. Ha az adatokat az érintett nem kívánja megadni, úgy a  

jelentkezés folyamatában nem tud részt venni.  

4.6.  Az adatokhoz hozzáférés, tárolás 

Adatkezelő különös gondot fordít arra, hogy az eseményen való részvételhez kapcsolódó adatokhoz 

kizárólag az adott feladat ellátásáért felelős szervezeti egység jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

megbízottjai férjenek hozzá.  
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A személyes adatok tárolására Adatkezelő saját informatika rendszereit használja. A 

www.metropolitan.hu weboldal és a weboldalon megjelenő ún. jelentkezési űrlapok működtetésében 

a BeMind Kft. (8200, Veszprém, Damjanich utca 7/A, Cj: 19-09- 512458) külön szerződés alapján 

adatfeldolgozóként vesz részt.  

A papír alapú adatok tárolása Adatkezelő székhelyén történik biztonságos körülmények között. 

  

4.7. Az adatkezelés tartama 

Az Adatkezelő a 4.2. a), c) pontjaiban meghatározott személyes adatokat az esemény lebonyolításáig, 

amennyiben a 4.2. b) pontban meghatározott személyes adatok gyűjtésére is sor kerül, akkor 

valamennyi adat az esemény értékelésének beérkezését követő 30 napig tárolódik. 

  

4.8. Az adatok továbbítása 

 

Adatkezelő a kezelt adatokat másnak nem adja át. 

  

5. Az adatok bizalmassága és biztonsága 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz 

minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést 

elősegítő intézkedést. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok 

- kizárólag az arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők, 

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás szintű 

védelmi eljárások révén, 

- az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosított legyen, 

- az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartama alatt. 

  

 

6. Az Önt megillető jogok 

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a metujog.kapu@metropolitan.hu email-címen érvényesítheti az 

Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -: 

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk) 

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, 

adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk) 

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3) 

http://www.metropolitan.hu/
mailto:metujog.kapu@metropolitan.hu


5 
 

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését 

vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk) 

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk) 

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk) 

g), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk); 

h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál 

eljárást kezdeményezhet (77. cikk). 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

(Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres 

eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, 

valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. 

 

7. Kapcsolat 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk a 

metujog.kapu@metropolitan.hu e-mail címen.  

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki 2018. május 25-én. Az Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@metu.hu.  

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott 

elérhetőségen válaszolunk. 

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a 

https://metropolitan.hu/rendezvenyek oldalon. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA 

rektor 

Budapesti Metropolitan Egyetem 
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