ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatvédelmi tájékoztató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Adatvédelmi Szabályzatáról szóló
16/2014. (IX.15.) számú Rektori Utasításban foglaltakkal összhangban került kiadásra.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 85/C. § ac) pontja szerinti intézményi szakmai, tudományos és közéleti
ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos adatkezeléseinek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adja. Az érintett juttatások a BME
Térítési és Juttatási Szabályzat 8. § (1) bekezdés ac) pontja alapján az egyetemi BME ösztöndíj, a kari BME ösztöndíj, az
egyetemi kiegészítő ösztöndíj, a kari kiegészítő ösztöndíj, valamint a Hallgatói és Doktorandusz Képviseletek ösztöndíja.
Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne
fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME)
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Központi e-mail cím: info@bme.hu
Adatai kezelésével összefüggésben az alábbi e-mail címen várjuk észrevételeit: kht@vpk.bme.hu
Központi honlap: www.bme.hu
A hallgatói képviselet honlapja: https://kht.vpk.bme.hu/
2. Az adatkezelés célja
A BME az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj iránti pályázatok alkalmával leadott, illetve a pályázat
keretében tudomására jutó valamennyi adatot kizárólag az adott ösztöndíj elbírálásához, megállapításához, teljesítéséhez,
valamint az állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolásához, továbbá kizárólag statisztika
készítéséhez használja fel.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az Nftv. 3. számú mellékletének, A hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 1. be) pontja alapján a felsőoktatási intézmény
a hallgatói juttatások adatait, valamint a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatokat nyilvántartja. Ön az
ösztöndíj iránti pályázatának leadásával elismeri, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, és
az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Az adatkezelés az Ön pályázatának leadásával megadott
egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán, valamint az Nftv. fent hivatkozott rendelkezésén alapul.
4. Az adatkezelés időtartama
Az Nftv. 3. számú mellékletének, A hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 3. pontja szerint: „Az adatkezelés időtartama: a
hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.” E speciális törvényi felhatalmazás
keretein belül a BME Iratkezelési Szabályzat 1. számú melléklet 186. sorában – az elbírálás szabályossága mellett az állami
forrásokkal való szabályos gazdálkodás utólagos ellenőrizhetőségét is szem előtt tartva – 10 évet határoz meg az adatkezelés
időtartalmaként.
5. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok körét a pályázat tartalmazza.
6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A személyes adatokat a BME azon munkatársai és hallgatói ismerhetik meg, akik a pályázat adminisztrálásában, elbírálásában,
teljesítésében és a juttatás jogszerűségének igazolásában közreműködnek. A BME az adatkezelés során adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredmények a TJSZ-ben meghatározott adatok megadásával kerülnek nyilvánosságra hozatalra.
Egyetemi és kari BME ösztöndíjak esetében a TJSZ 11. § (10) bekezdése alapján az eredmények tartalmazzák a Neptun

kódot, az elért összpontszámokat, és a megítélt ösztöndíj összegét. Egyetemi és kari kiegészítő ösztöndíjak esetében a TJSZ
11/A. § (10) bekezdése alapján az eredmények tartalmazzák a Neptun kódot, a bírálás során megítélt pontszámokat, és a
megítélt ösztöndíj összegét. Hallgatói és Doktorandusz Képviseletek ösztöndíja esetében a TJSZ 11/B. § (11) bekezdése
alapján a beszámoló, valamint az elnyert összeg is nyilvánosságra hozatalra kerül.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fentieken túlmenően egyes pályázatok esetében a pályázat ilyen irányú rendelkezése
esetén, a pályázó pályázatának benyújtásával vállalja azt is, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a neve nyilvánosságra hozatalra
kerülhet, egyfajta „akikre büszkék vagyunk” jelleggel. Kiemelt példa erre az egyetemi és kari BME ösztöndíjak esetében a
nyertesek megjelölése a BME Évkönyben, kari és egyetemi kiadványokban. Ilyen esetben az eredménylista adataival össze
nem kapcsolható módon kerül sor a nyilvánosságra hozatalra. A BME biztosítja, hogy az adott névvel nem hozható
összefüggésbe a Neptun kód, és a megítélt ösztöndíj összege sem.
7. Adatbiztonsági intézkedések
Az adatokat a BME az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatkezelési rend szerint tárolja. Felhívjuk a figyelmét,
hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy belépési azonosítóját ne adja ki harmadik fél részére, mert az ebből származó
problémákért, esetleges károkért a BME a felelősséget nem tudja vállalni.
8. Adatok továbbítása
A személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályi kötelezettség, így különösen az Nftv. 3. számú mellékletének, A
hallgatók adatairól szóló I/B alcímének 4. pontja alapján, vagy az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.
9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Infotv. 14-15. §-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés körülményeiről az 1.
pontban megadott elérhetőségeken. Az Infotv. alapján kérheti a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos)
személyes adatainak helyesbítését.
Az Ön hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatainak törlését. A személyes adat nem törölhető,
ha annak kezelésére az Infotv. 6. § (5) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor. Ez esetben élhet az
Infotv. 21. §-ban foglalt tiltakozás jogával, melyet a BME a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
A helyesbítés, törlés vagy tiltakozás iránti igény – az Ön egyértelmű személyazonosítása mellett – személyesen vagy írásban
kezdeményezhető. A helyesbítést és az adatok törlését a BME 15 napon belül elvégzi.
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, először a BME-n tegyen e tekintetben panaszt. Csak ennek sikertelensége esetén javasoljuk a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, postacím: 1530, Pf. 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) vizsgálat kezdeményezését.
Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelésével a BME Önnek kárt okoz
vagy a személyiségi jogait megsérti, kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet.
10. Egyéb információk
A pályázat leadása során kötelessége meggyőződni arról, hogy az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Valótlan adatok közlése az Nftv. 55. §-a alapján fegyelmi eljárást vonhat maga után, továbbá azon pályázó, aki a pályázatában
valótlan adatot tüntet fel, köteles a pályázaton nyert bármely juttatás teljes összegét visszafizetni.

Budapest, 2018. február 6.

