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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
Tanulók részére 

 
 
A Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma (a 
továbbiakban: NFGK vagy Adatkezelő) mint adatkezelő és bizonyos esetekben a jelen 
adatkezelési tájékoztatóban feltüntetettek szerint a Magyar Táncművészeti Egyetem (a 
továbbiakban: MTE vagy Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbiak szerint tájékoztatja az 
NFGK tanulóit mint érintetteket a személyes adataik kezeléséről.   
 
1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
 
Adatkezelő:  
Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma  
Székhely: 1145 Budapest Columbus u. 87-89.  
Levelezési cím: 1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472. 
E-mail cím: gimnazium@mte.eu  
 
és bizonyos esetekben a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetettek szerint a 
 
Magyar Táncművészeti Egyetem 
Székhely: 1145 Budapest Columbus u. 87-89.  
Levelezési cím: 1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472. 
E-mail cím: titkarsag@mte.eu    
 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda, dpo@mte.eu.   
 
Mindkét Adatkezelő adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályoknak, így 
különösen az alábbiaknak: 

- 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 (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy 
GDPR); 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). 

 
Mindkét Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme tekintetében, a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan szükséges biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely a személyes adatok védelmét és biztonságát garantálja. 
 
Mindkét Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót 
bármikor egyoldalúan módosítsa, az esetleges változásokról megfelelő időben értesíti az 
érintetteket.  
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2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA 
ÉS IDŐTARTAMA – Rövid ismertetés 

 
Az alábbiakban röviden, általános jelleggel összefoglaljuk az Adatkezelők által a tanulók 
személyes adataival kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenységeket. 
 
A GDPR értelmében személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Így személyes adat például a tanuló 
neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 
címe, társadalombiztosítási azonosító jele is, amennyiben az a tanuló személyével 
összefüggésbe hozható. 
  
Az NFGK által nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokkal kapcsolatos 
alapvető szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 26. fejezete tartalmazza, az NFGK ilyen adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenysége 
az Nkt. által meghatározott szigorú célhoz kötöttségi rendszer keretei között valósul meg. 
 
Az NFGK fentiek szerinti fő adatkezelési tevékenysége a felvételre jelentkezőkkel, illetve a 
közoktatásban résztvevő tanulókkal kapcsolatos, célja a beiratkozás lebonyolítása, illetve az 
oktatási tevekénység megvalósítása. Az Nkt. részletesen meghatározza, hogy az NFGK-nak 
mint köznevelési feladatokat ellátó intézménynek pontosan milyen személyes adatokat kell 
nyilvántartania, továbbítania, és más módon kezelnie. Ezekről részletes tájékoztatást ad a 
lenti 3. pont. Ezen adatkezelések jogalapja az NFGK-ra vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). 
 
Ezen felül bizonyos esetekben az NFGK más személyes adatokat is kezel meghatározott 
célokra. Ilyen különösen pl. a szalagavatón, évnyitón, évzárón és más iskolai 
rendezvényeken, ünnepségeken, kirándulásokon a tanulókról készült álló- és 
mozgóképfelvételek. Az adatkezelés jogalapja az NFGK-nak az iskolai rendezvények, 
ünnepségek, kirándulások megörökítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja).  
Ehelyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő(k) jogos 
érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy 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. Ez a tiltakozó 
nyilatkozat bármely fenti elérhetőségen eljuttatható az Adatkezelők részére.  
 
Az MTE adatkezelési tevékenysége a tanulók táncművészeti szakmai képzéséhez 
kapcsolódik. 
 
Ezen felül az MTE személyes adatokat kezel azon tanulók tekintetében is, akik az MTE-vel 
előkészítő jogviszonyban állnak az Nftv. 101. § (7) bekezdése alapján, vagy pedig hallgatói 
jogviszonyban állnak az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján. Az előkészítő jogviszonyban 
állók esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő érintett tanulók MTE-be való 
belépése előkészítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A 
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hallgatók esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Ezekre az adatkezelésekre a Hallgatói 
adatkezelési tájékoztató II-III. fejezete irányadó, amelyben részletes információk találhatók 
az adatkezelésekről.  
 
Az MTE biztosítja a tanulók részére a könyvtári szolgáltatásokat is, ezért ennek keretében is 
kezel személyes adatokat. A természetes személyazonosító adatok és lakcím adatok 
tekintetében az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja) a Könyvtári tv. 56.§ (3) bekezdése és 57.§ (1) bekezdése alapján. A 
kezelt további személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő könyvtári 
szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő kapcsolattartáshoz, kedvezmények biztosításához, 
illetve az esetleges jogos követelései behajtásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja). 
 
Az MTE az oktatások, vizsgáztatások, valamint fellépések során szintén készít a tanulókról 
készült álló- és mozgóképfelvételeket, amely a művészeti oktatási tevékenység alapvető 
jellegéből fakad. A képfelvételek és mozgóképek elkészítése és felhasználása kizárólag a 
tanulók oktatása és vizsgáztatása érdekében, illetőleg az MTE oktatási tevékenysége 
jellegéből adódóan, az előadóművész-képzés megvalósításával szorosan összefüggő célból 
történik. Az adatkezelés jogalapja az MTE-nek az oktatás célja eléréséhez fűződő jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mivel ez az adatkezelés az előadóművész-
képzés megvalósításának elengedhetetlen velejárója, az oktatás más módon nem 
valósítható meg.  
Ezen felül az MTE a művészeti oktatási tevékenységtől függetlenül is készít a tanulókról álló- 
és mozgóképfelvételeket, pl. a szalagavatón, évnyitón, évzárón és más iskolai 
rendezvényeken, ünnepségeken, kirándulásokon. Az adatkezelés jogalapja az MTE-nek az 
iskolai rendezvények, ünnepségek, kirándulások megörökítéséhez fűződő jogos érdeke 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).  
Ehelyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő(k) jogos 
érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy 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. Ez a tiltakozó 
nyilatkozat bármely fenti elérhetőségen eljuttatható az Adatkezelők részére.  
 
Amennyiben az NFGK és/vagy az MTE valamely egyéb jogszerű cél érdekében - jellemzően 
eseti jelleggel - nem a fentiek alapján gyűjt, kezel, illetve továbbít személyes adatokat, akkor 
az adatkezelés - az esetek többségében - az érintett (pl. a tanuló), illetve törvényes 
képviselője (pl. szülője) egyéni hozzájárulásán alapul. Az ilyen eseti adatkezelésről külön 
tájékoztatást kapnak az érintett tanulók.   
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3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA 
ÉS IDŐTARTAMA – Részletes ismertetés 

 

 
I. Felvételre jelentkezőkkel kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelés 
célja 

Az intézményi középfokú felvételi eljárás jogszerű megszervezése és 
lebonyolítása. 

Kezelt 
személyes 
adatok köre 

A középfokú felvételi dokumentumokon szereplő személyes adatok, 
valamint a középfokú felvételi eljárás során megadott további 
különleges adatok, amelyek kezelését a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) írja elő. 
A fentiek alapján kezelt személyes adatok a következők: 
- a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve, 

anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, 
állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és 
telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország 
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
- külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - 
a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a 
nemzetközi biztosítási okmány adatai, 

- tanulmányi adatok, 
- érintett korábbi középiskola adatai, 
- a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok, 
- a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító, 
- állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés esetén a képzés 

feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat azonosító száma.  

Adatkezelés 
jogalapja 

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja) az Nkt. 41.§-a alapján. 

Hozzáférésre 
jogosultak 

Az adatokat az NFGK-ban és az Oktatási Hivatalban a középfokú 
felvételi eljárás szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg.  

A személyes 
adatok 
címzettjei 

Oktatási Hivatal,  
KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Zrt. 
 

Adatkezelés 
időtartama 

Azon jelentkezők felvételi eljárással összefüggésben kezelt személyes 
adatait, akik a felvételi eljárást követően felvételt nyernek az NFGK-ba, 
a tanulói jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli az 
Adatkezelő összhangban az Nkt. előírásával.  

Az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 

A fenti személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, azokat az 
érintett nem köteles megadni. A kezelendő személyes adatok 
megadásának hiányában az NFGK-nek nem áll módjában lefolytatni a 
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lehetséges 
következményei  

felvételi eljárást az érintett tekintetében.  

 
II. Közoktatásban résztvevő tanulókkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
II./1. 

 
Tanulói jogviszony létesítése, fenntartása 

 

Adatkezelés 
célja 

Az Adatkezelő mint köznevelési feladatokat ellátó intézmény köteles a 
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 
információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos 
statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat 
szolgáltatni. Az adatkezelés célja az Nkt. 26. fejezete szerinti jogi 
kötelezettség teljesítése. 
 

Kezelt 
személyes 
adatok köre 

Az Adatkezelő a tanulók alábbi adatait tartja nyilván és kezeli:  

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, 
állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 
társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási 
helye, telefonszáma, 

c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 
ca) felvételivel kapcsolatos adatok, 
cb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
cc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 
adatok, 
cd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
ce) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó 
adatok, 
cf) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
cg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
ch) mérési azonosító, 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
da) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok, 
db) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának 
értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 
dc) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével 
kapcsolatos adatok, 
dd) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos 
adatok, 
de) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
df) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
dg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
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dh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
e) az országos mérés-értékelés adatai, 
f) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett 

részt az Nkt. alapján szervezett határon túli kiránduláson, 
g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett 

részt külföldi tanulmányúton. 
 
Az NFGK kezeli továbbá a tanulók azon személyes adatait, amelyek 
kezelését az Nkt., a Rendelet és az EMMI rendelet írja elő, így például 
a tanulói edzettség mérésével és a külföldi tanulmányúttal 
kapcsolatosan kezelt adatokat az Nkt. 26/A. fejezete szerint.  
 
Az NFGK kezeli és nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek 
a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság 
(pl. ingyenes tankönyv-ellátás, kedvezményes étkezés) elbírálásához 
és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, 
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 
való jogosultsága. 
 
Az NFGK kezeli továbbá a tanulók oktatás keretében szervezett 
utazásokkal, fellépésekkel kapcsolatos személyes adatait. 
 
Az NFGK kezeli a tanulók gyógyszer- és ételallergiával kapcsolatos 
személyes adatait a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtése érdekében. 
 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja) az Nkt. 26. fejezete és az EMMI rendelet 
alapján.  
 
A tanulók oktatás keretében szervezett utazásokkal, fellépésekkel 
kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő 
utazások, fellépések előkészítéséhez, megszervezéséhez és 
lebonyolításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja). 
 
A tanulók gyógyszer- és ételallergiával kapcsolatos személyes adatai 
kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) az Nkt. 25. § (5) 
bekezdése alapján. 
 

Hozzáférésre 
jogosultak 

NFGK erre feljogosított munkatársai, olyan mértékben, amely az 
ellátott munkakör, feladatkör teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. 
 

A személyes 
adatok 

Az NFGK kizárólag azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket az 
Nkt. 26. fejezete elrendel. Ennek legfontosabb és az NFGK működése 
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címzettjei során leggyakoribb esetei az alábbiak: 
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére 
valamennyi adat, 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a 
beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési igényre vonatkozó 
adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, ill. az 
egyetem társintézményeinek, úgymint táncszakmai képzést 
biztosító egyetem, kollégium 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos 
adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a 
szülőnek, szakmai mesternek, kollégiumi nevelőnek, az eseti 
vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a 
szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője 
részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi 
adat, 

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az 
érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel 
kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza; 

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 
intézménynek a tanuló egészségügyi állapotának megállapítása 
céljából, 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 
gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 
intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából, 

h) az állami oktatási nyilvántartásokba (KIR, NetFit, kétszintű 
érettségi stb.) az általuk kért adatokat, 

i) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó 
szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, 

j) a tanuló TAJ-számát kizárólag orvosi ellátás szükségessége 
esetén az ellátást adó egészségügyi szolgáltatónak. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az Adatkezelő a tanulók személyes adatait a tanulói jogviszony 
megszűnésétől számított tíz évig kezeli összhangban az Nkt. 
előírásával.  

Tanulói 
Nyilvántartás 

A tanulói nyilvántartás a KIR, NetFit, E-Kréta, E-menza, Kello 

rendszerekben valósul meg.  

A tanulók személyes adatainak vezetése és tárolása 
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik 
a tanulók személyes adatainak összeállításáról, és azok - a vonatkozó 
jogszabályok és az Adatkezelő adatkezelési szabályzat szerinti - 
kezeléséről. A személyes adatok osztályonként csoportosítva az 
alábbi nyilvántartásokban kerülnek tárolásra: 

- összesített tanulói nyilvántartás 
- törzskönyvek 
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- beírási napló 
- osztálynaplók  
- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

A tanulók személyes adatai között a jogszabályban felsoroltakon kívül 
más anyag nem kerül tárolásra 

Az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 
lehetséges 
következményei 

A fenti személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, azokat az 
érintett nem köteles megadni. Az adott, kezelendő személyes adat 
megadásának hiányában lehetséges, hogy az NFGK-nak nem áll 
módjában elvégezni az adatkezelés vonatkozó célja szerinti feladatot.  

 
II./2. 
 

 
Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont 

adatkezelése 
 

Adatkezelő 
 

Magyar Táncművészeti Egyetem 

Adatkezelés 
célja 

Az Nkt-ben és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a 
továbbiakban: Könyvtári tv.) meghatározott közfeladat ellátása, ennek 
során az érintett beazonosítása a könyvtár szolgáltatásainak nyújtása, 
valamint a könyvtári tagság létesítése érdekében, továbbá a 
kapcsolattartáshoz, illetve adott esetben a követeléskezeléshez 
szükséges adatok. 

Kezelt 
személyes 
adatok köre 

A Regisztrációs lapon, illetőleg a Beiratkozási nyilatkozaton feltüntetett 
személyazonosító adatok, vagyis: Név, születési név; Születési hely, 
idő; Anyja születési neve; Lakcím (állandó lakcím, tartózkodási hely, 
vagy levelezési cím); Telefonszám; E-mail cím; MTE-vel vagy az 
NFGK-val, illetve más köz- vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló 
munkaviszony, közszolgálati, hallgatói, tanulói, illetve egyéb 
jogviszony; Szak, szakirány; továbbá 18 éven aluliak esetében: 
diákigazolvány-szám, a törvényes képviselő (szülő, nevelő) neve, 
elérhetősége.  
A könyvtári szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban keletkezett, 
illetve rögzített vagy egyéb módon kezelt személyes adatok. 

Adatkezelés 
jogalapja 

A könyvtári Regisztrációs lapon és Beiratkozási nyilatkozaton 
feltüntetett természetes személyazonosító adatok és lakcím adatok 
tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) a 
Könyvtári tv. 56.§ (3) bekezdése és 57.§ (1) bekezdése alapján.  
 
A kezelt további személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja  

a) kapcsolattartás, illetve az esetleges jogos követelések 
behajtása céljából az Adatkezelő könyvtári szolgáltatásainak 
nyújtásával összefüggő – kapcsolattartáshoz, illetve esetleges 
jogos követelései behajtásához fűződő – jogos érdeke (GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja),  

b) kedvezmények biztosítása céljából – a kedvezményezett 
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személyétől függően – vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) 
a Könyvtári tv. 56.§ (6) bekezdése alapján, vagy az Adatkezelő 
kedvezmények biztosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja).     

Hozzáférésre 
jogosultak 

MTE erre feljogosított munkatársai, olyan mértékben, ami az ellátott 
munkakör, feladatkör teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

A személyes 
adatok 
címzettjei 

Az Adatkezelő esetenként ügyvédi közreműködést vesz igénybe a 
jogos követelései behajtása érdekében. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatkezelés időtartama a könyvtári tagság megszűnését követő 1 
év. Amennyiben a könyvtári tagság megszűnésének időpontjában a 
tanulónak tartozása áll fenn a könyvtár felé, az adatkezelés időtartama 
könyvtári tagság megszűnését követő 5 év.   
 
Az egyes külön térítéses szolgáltatások díjáról kiállított számlák – és 
így az abban foglalt személyes adatok is - a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény alapján 8 évig kerülnek megőrzése. 

Az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 
lehetséges 
következményei 

A Könyvtári tv. alapján kezelendő személyes adatok szolgáltatása 
jogszabályon alapul, azokat az érintett nem köteles megadni. Azok 
megadásának hiányában lehetséges, hogy az MTE-nek nem áll 
módjában elvégezni az adatkezelés vonatkozó célja szerinti feladatot, 
így például könyvtári szolgáltatásait nyújtani. 

 
II./3. 
 

 
A tanulókról készült álló- és mozgóképfelvételek a művészeti 

oktatási tevékenységgel összefüggésben 
 

Adatkezelő Magyar Táncművészeti Egyetem 

Adatkezelés 
célja 

Az Adatkezelők által végzett művészeti oktatási tevékenység alapvető 
jellegéből fakad – előadóművészek képzése –, hogy a tanulók 
közreműködésével álló- és mozgóképfelvételek készülnek az 
oktatások, vizsgáztatások, valamint fellépések során. Ezen 
képfelvételek és mozgóképek felhasználására is sor kerül oktatási (pl. 
fényképes vizsgalapokon, melyek a vizsgabizottság munkáját 
támogatják), dokumentációs (pl. évkönyvben), promóciós (pl. az 
Adatkezelők képzési programjait népszerűsítő kiadványokon) és 
művészeti céllal (pl. előadás plakátjain). Az előadások plakátjain az 
előadásban résztvevő tanulók neve is feltüntetésre kerül. A 
képfelvételek és mozgóképek elkészítése és felhasználása, illetve az 
előadások plakátjain a névfeltüntetés kizárólag a tanulók oktatása és 
vizsgáztatása érdekében, illetőleg az Adatkezelő oktatási 
tevékenysége jellegéből adódóan, az előadóművész-képzés 
megvalósításával szorosan összefüggő célból történik.   

Kezelt 
személyes 
adatok köre 

Az érintett képmása, neve.  
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Adatkezelés 
jogalapja 

Az Adatkezelőnek az oktatás céljának eléréséhez fűződő jogos érdeke 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mivel ez az adatkezelés az 
előadóművész-képzés megvalósításának elengedhetetlen velejárója, 
az oktatás más módon nem valósítható meg.  

Hozzáférésre 
jogosultak 

Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, olyan mértékben, ami az 
ellátott munkakör, feladatkör teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. 

A személyes 
adatok 
címzettjei 

Azon személyek, akikkel/amelyekkel az álló- és mozgóképfelvételeket, 
illetve az érintettek nevét közlik (pl. együttműködő színház, társulat).  

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatkezelés – jogszabály ettől eltérő rendelkezése hiányában – a 
tanulói jogviszony fennállásának ideje alatt valósul meg. 

 
II./4. 
 

 
A tanulókról iskolai rendezvényeken, ünnepségeken, 
kirándulásokon készült álló- és mozgóképfelvételek 

 

Adatkezelő NFGK és MTE 

Adatkezelés 
célja  

A szalagavatók, évnyitók, évzárók és más iskolai rendezvények, 
ünnepségek, illetve kirándulások, és azokon résztvevő tanulók 
megörökítése.  
 

Kezelt 
személyes 
adatok köre 
 

Az érintett képmása. 

Adatkezelés 
jogalapja 
 

Az Adatkezelő(k)nek az iskolai rendezvények, ünnepségek, 
kirándulások megörökítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja). 

Hozzáférésre 
jogosultak 
 

Az Adatkezelők erre feljogosított munkatársai, olyan mértékben, ami 
az ellátott munkakör, feladatkör teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges.  

A személyes 
adatok 
címzettjei 
 

Az elkészült felvételek megosztásra kerülhetnek az érintett szülőkkel, 
tanulókkal és pedagógusokkal.   

Adatkezelés 
időtartama 
 

Az adatkezelés a tanulói jogviszony fennállásának ideje alatt valósul 
meg, azonban az Adatkezelők ezt követően is megőrzik a felvételeket 
az archívumukban.  

 
II./5. 
 

 
A kollégium adatkezelése 

Adatkezelés 
célja 

Az Adatkezelővel tanulói jogviszonyban álló tanulók kollégiumi 
ellátása, ideértve a tanulók felvételi pályázatának elbírálását, a felvett 
tanulók nyilvántartását, azonosítását, a tanulókkal való 
kapcsolattartást.  
A szülők (gondviselők)/törvényes képviselő nevét és telefonszámát a 
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tanulóval kapcsolatos, a szülőt (gondviselőt)/törvényes képviselőt 
érintő eseményről történő értesítés céljából tartja nyilván az 
Adatkezelő.  

Kezelt 
személyes 
adatok köre 

A kollégiumi felvételi eljárás során: 
- a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és 

utóneve, anyja és apja születési családi és utóneve, születési helye 
és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési 
címe, telefonszáma és email címe, nem magyar állampolgár 
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 
tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a 
tartózkodási jogot igazoló okmány - a Magyar igazolvány, Magyar 
hozzátartozói igazolvány, a nemzetközi biztosítási okmány adatai, 

- társadalombiztosítási azonosító jele, 
- családi-, szociális- és egészségügyi háttérre vonatkozó adatok 

(testvérek száma, hátrányos helyzet megállapításához szükséges 
adatok: közmunkát végző szülő, munkanélküli szülő, fogyatékos 
szülő/testvér, háztartásbeli szülő, GYES/GYED/GYÁS ellátásban 
részesülő szülő, rokkantnyugdíjas szülő/testvér, rendszeres orvosi 
kezelés alatt álló családtag, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő szülő, egyedülálló szülő, kiemelt figyelmet 
igénylő (SNI) diák, félárva). 

 
A kollégiumba felvett tanulók tekintetében a tanuló és a törvényes 
képviselő családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve és a 
lakóhelye kerül kezelésre. 
 
A kollégiumi bentlakással, életvitellel kapcsolatosan, valamint hatósági 
intézkedés, elemi csapás, rongálás, baleset esetén, ill. fegyelmi eljárás 
kezdeményezése kapcsán szükséges lehet további személyes adatok 
kezelése.  

Adatkezelés 
jogalapja 

A kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításával és a kollégiumba felvett 
tanulókkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Adatkezelő felvételi 
sorrend megállapításához, illetve a kollégiumi bentlakás 
körülményeinek biztosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja). 
 
A szülők (gondviselők)/törvényes képviselő fenti személyes adatai 
kezelésének a jogalapja az Adatkezelőnek a tanulók kollégiumi 
ellátásával összefüggő kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).    

Hozzáférésre 
jogosultak 

NFGK erre feljogosított munkatársai, olyan mértékben, ami az ellátott 
munkakör, feladatkör teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.  

A személyes 
adatok 
címzettjei 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik 
személyeknek.  
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Adatkezelés 
időtartama 

Azon jelentkezők kollégiumi felvételi eljárással összefüggésben kezelt 
személyes adatait, akik a felvételi eljárást követően felvételt nyernek a 
Kollégiumba, a kollégiumi tagsági jogviszony megszűnésétől számított 
egy évig kezeli az Adatkezelő. 
 
A Kollégiumba felvételt nem nyert jelentkezők kollégiumi felvételi 
eljárással összefüggésben kezelt személyes adatait az NFGK 
legkésőbb hat hónapig kezeli. 

Az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 
lehetséges 
következményei 

A fenti személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, azokat az 
érintett köteles megadni. Az adott, kezelendő személyes adat 
megadásának hiányában lehetséges, hogy az MTE-nek nem áll 
módjában elvégezni az adatkezelés vonatkozó célja szerinti feladatot, 
így például kollégiumi elhelyezést biztosítani a tanuló részére. 

 
4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  

 
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat papíralapon, illetve a székhelyén található 
szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más szolgáltatását nem 
veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai 
és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat 
védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 
ellen. Az elektronikusan tárolt adatok védelméről az MTE Informatikai Szabályzata 
rendelkezik. 
 
5. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK 
 
5.1. A téged megillető jogosultságok rövid összefoglalása (a jogosultságok 

részletes kifejtését a következő pont tartalmazza): 
 

1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - bármikor kérhetsz tájékoztatást személyes 
adataid kezeléséről; 

2. a személyes adataidhoz való hozzáférés joga - bármikor hozzáférhetsz az általunk 
kezelt személyes adataidhoz és az adatkezelés részleteihez; 

3. a személyes adataid helyesbítéséhez való jog - ha pontatlanul kezeljük a 
személyes adataidat, kérjük, jelezd, és helyesbítjük azt; 

4. a személyes adataid törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az 
adatkezelés korlátozásához való jog – bizonyos esetekben jogosult vagy kérni, 
hogy törljük a kezelt személyes adataidat, illetve mindössze tároljuk azokat más 
adatkezelési művelet végrehajtása nélkül; 

5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt 
adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben 
szükséged van rá, elektronikus formátumban átadjuk neked az általad a 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat; 

6. tiltakozáshoz való jog - bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid jogos érdeken 
alapuló kezelése ellen; 
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7. a jogorvoslathoz való jog – jogaid megsértése esetén az adatvédelmi 
tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatsz. 

 
 

Hová fordulhatsz, ha jogorvoslattal szeretnél élni, vagy ha kérdésed van az 
adatkezeléssel kapcsolatban? 
 
Kérdéssel, kéréssel az NFGK adatvédelmi tisztviselőjéhez 

Az adatvédelmi tisztviselő: 
Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda 
e-mail cím: dpo@mte.eu   

 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Honlap: www.naih.hu   
Tel.: +36-1-391-1400 
 

Adataid védelme érdekében pert indíthatsz  
az Adatkezelővel mint alperessel szemben a választásod szerint annak 
székhelye vagy a lakóhelyed szerint illetékes törvényszék előtt, amely az 
ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi 
Törvényszék rendelkezik illetékességgel.  

 
5.2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati 

lehetőségeinek részletes ismertetése 
 
Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban: érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és 
jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat 
kezel.  
 
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. 
Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem bármely vele 
összefüggésbe hozható információ1. 
 
A GDPR „Az érintettek jogai” című III. fejezetében meghatározott rendelkezések szerint az 
érintettet az alábbi jogok illetik meg: 
 
1. Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk) 
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi 
információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 

                                                           
1
 személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  
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megadja. Az Adatkezelő a jelen dokumentummal tesz eleget az itt írt adatkezelések 
tekintetében a tájékoztatási kötelezettségének.  
 
A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán 
alapul (vagyis GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontján alapuló adatkezelés esetén), az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 
- az érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
- az adatforrásokra vonatkozó információ; 
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 
jár. 

 
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozó megfelelő garanciákról. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az információkat az 
Adatkezelő az érintett kérelme szerint, de elsősorban elektronikus formában szolgáltatja. 
 
A tájékozódáshoz való jog elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formátumot is) az 
Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolható, és az érintett 
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását és azonosítását követően kerül rá sor.  

 
3. Az érintett adatainak helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk) 
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos személyes adatok kiegészítését, amelynek az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.  
 
4. A törléshez való jog - „elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk) 
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Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre (ha az alkalmazandó); 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
Az adatok törlésére vonatkozó fenti szabály nem alkalmazandó, ha az adatkezelés 
szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából; 

- a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett 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. 
 
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 
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6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk) 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, a törlésről vagy az 
adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére 
az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha  

- az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
szerződésen alapul; és  

- az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha 
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem érintheti 
hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
8. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (ún. direkt marketing) érdekében 
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok 
e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e 
célból nem kezelhetők. 
 
9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 
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- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Az Adatkezelő eljárása az érintett joggyakorlása esetén: 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk 
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. 
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, 
kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, illetve intézkedést díjmentesen 
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű 
díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Az Adakezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége: 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése esetén fordulhat az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez: 
Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda 
e-mail cím: dpo@mte.eu  

 
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette 
a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

- panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 
továbbiakban: NAIH):  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
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18 / 18 

H-1145 Budapest, Columbus u. 87-89. 
Postacím: H-1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472. 
Tel: +36 1 273 3434, E-mail: titkarsag@mte.eu 

www.mte.eu 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: www.naih.hu   
Tel.: +36-1-391-1400 

vagy 
- lehetősége van adatainak védelme érdekében az Adatkezelővel mint alperessel 

szemben (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett 
lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Az 
Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
illetékességgel.  
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