ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ
1.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: BCE vagy Egyetem)
Cím:
1093 Budapest, Fővám tér 8.
E-mail:
kommunikacio@uni-corvinus.hu
Telefon:
+36 1 482 5309
honlap:
www.uni-corvinus.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
Email:
marica.kerezsi@uni-corvinus.hu
Telefon:
+36 1 482 5112
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
− 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: GDPR);
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.
3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ÉRINTETTEK KÖRE
ÉRINTETT SZEMÉLY: a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Weboldalt megtekintő
felhasználó
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: név, e-mail cím, lakhely szerinti megy és életkor
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: hírlevél küldése, felsőoktatással kapcsolatos kommunikációs és marketing
célok
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: GDPR 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás)
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: az adatfelvételtől számított 5 évig, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig.
AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK: Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve
mobileszközének azon adatai, melyek a Weboldal használata során generálódnak és melyeket
Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így
különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs
rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Weboldal az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
Az Érintett által megadott személyes adatokat Adatkezelő vezető tisztségviselői és
munkavállalói, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban adatfeldolgozóként vagy az
adattovábbítás címzettjeiként megnevezett személyek vezető tisztségviselői és munkavállalói
ismerhetik meg.
Adatkezelő egyben adatfeldolgozónak is minősül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai
műveleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor.
Az adatkezelés során Adatkezelő más adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi:
Salt Communications Kft.
(1012 Budapest, Logodi utca utca 44.,)
és TYCMO Kft.
(2053 Herceghalom, Patak utca 1.)

A fent említett adatfeldolgozók a Weboldalhoz kapcsolódó reklámkampány lebonyolítását, a
személyes adatok tárolását, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó hírlevél szolgáltatást végzik.
Adatfeldolgozók Érintett személyek összes, Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott
személyes adataihoz hozzáférhetnek.
5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az adatok tárolásához más
cég szolgáltatását is igénybe veszi (ld. 4. pontban megjelölt két adatfeldolgozó). Az Egyetem és
az igénybe vett adatfeldolgozók megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a
személyes adatokat védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.
6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyesbítését
kérni, kérheti zárolását (adatkezelés korlátozását), továbbá kérheti, hogy a személyes adatait
és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére. Az
Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG
Jogellenes adatkezelés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; posta cím:1530 Budapest, Pf:5.; telefonszám:
+36 (1) 3911400; fax:+36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ;web: https://naih.hu/ .
Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely szerint
illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken
elérhető: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
8. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI
A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető az alábbi linken: www.hellofelveteli.hu Utolsó
frissítés: 2019. január 10.

