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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SHADOW PROGRAM  

1. Preambulum 

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 
Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842; a továbbiakban: METU vagy 
Adatkezelő) ismertesse Önnel a METU Shadow Program eseménysorozat lebonyolításával 
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 METU adatkezelőnek minősül a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelései 
tekintetében.  

Adatkezelő elérhetőségei:  
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 
e-mail: adatvedelmitisztviselo@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 az 
adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu címen. 

 

3. Az adatkezelés leírása 
  
3.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az általa szervezett, 2022. május 2. és 20. napja között 
személyes részvétellel, valamint a Zoom platformon online megtartandó Shadow Program elnevezésű 
eseménysorozattal kapcsolatos promóciós feladatokat ellássa, továbbá a hallgatók mint résztvevők 
eseményre történő jelentkezését fogadja. Az esemény résztvevői tekintetében az elérhetőségi adatok 
kezelési kizárólag az esemény lebonyolításával kapcsolatos kapcsolattartást szolgálja. A Shadow 
Program célja a hallgatók számára egy-egy munkáltató működésének testközelből mentorok 
segítségével történő megismerésére egy egynapos látogatási program megszervezésével. A 
látogatások során fotók is készülnek dokumentációs és promóciós célból. 

 
3.2.  A kezelt adatok köre 

Adatkezelő az eseményen mentorként részt vevők tekintetében az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli: 
a) név, titulus, 
b) fotó, 
c) céges logó, 
d) weboldal, 
e) LinkedIn profil, 
f) idézet. 

Adatkezelő az eseményen hallgatóként részt vevők tekintetében az alábbiakban felsorolt adatokat 
kezeli: 

a) az érintett neve, 
b) az érintett e-mail címe, 
c) hallgató esetén az érintett Neptun-kódja, 
d) telefonszám,  
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e) munkaviszony léte, 
f) pályázati anyag,  
g) jelentkezési űrlap,  
h) látogatás során készült fotó,  
i) munkáltatói értékelés, 
j) hallgatói beszámoló. 

3.3.  Érintettek köre 
 

Az Adatkezelő által szervezett Shadow Program elnevezésű eseményen részt vevő mentorok és 
hallgatók. 

3.4.  Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik. 

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

 
3.5.  Az adatokhoz hozzáférés, tárolás, adatfeldolgozók 

Adatkezelő különös gondot fordít arra, hogy az adatokhoz kizárólag az adott feladat ellátásáért felelős 
szervezeti egységek jogosultsággal rendelkező munkatársai, megbízottjai férjenek hozzá.  

A személyes adatok elsődleges tárolására Adatkezelő a felsőoktatásban egységesen alkalmazott 
Neptun rendszert használja, amelyet adatfeldolgozóként az SDA Informatika Zrt. (székhely: 2030 Érd, 
Retyezáti utca 46.) üzemeltet. Az SDA Informatika Zrt. adatfeldolgozóként való eljárását Adatkezelővel 
megkötött adatfeldolgozási szerződést szabályozza. 

A résztvevői regisztráció a kommunikációs és adattárolási platformként használt CooSpace 
rendszerben történik, üzemeltetőjeként a DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 7622 Pécs, Vargha Damján utca 4. földszint 1.) mint adatfeldolgozó jár el. 

Az esemény megvalósítására Adatkezelő a Zoom (Zoom Video Communications, Inc.; székhely: 55 
Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113; online elérhetőség: https://zoom.us/privacy) platformját 
is alkalmazhatja.  

Az esemény előadóinak 3.2. pontban megjelölt adatait az Adatkezelő a 
https://www.metropolitan.hu/shadow-program weboldalon, CooSpace-en, valamint a METU Facebook 
felületén (https://www.facebook.com/METUmybrand) és METU Instagram felületén 
(https://www.instagram.com/metumybrand/)  jeleníti meg.  

Az Adatkezelő eseti jelleggel a 3.1. pontban foglalt adatkezelési cél elérése érdekében további 
adatfeldolgozókat vehet igénybe. 

 
3.6. Az adatkezelés tartama 

Az Adatkezelő a 3.2. pontban meghatározott személyes adatokat az esemény időpontját követő naptári 
év vége. A már nyilvánosságra hozott felvételeket a METU-nak nem áll módjában visszahívni. 

3.7. Az adatok továbbítása 
 

Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik országba nem továbbítja.  
 

4. 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 
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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. 

5. Az Önt megillető jogok 

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az adatvedelmitisztviselo@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, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (7. cikk (3)); 

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). 

 

6. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz, kérdések 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az 
adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu e-mail címen!  

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

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).  

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy 
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
postacím:1530 Budapest, Pf.: 5  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
telefon:+36 (1) 391-1400  
fax.:+36 (1) 391-1410  
honlap: www.naih.hu 

mailto:adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

