
Adatkezelési tájékoztató 

az ERASMUS+ programhoz kapcsolódó szerződés megkötését megelőző lépések 

megtételéhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok 

kezeléséről 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Budapesti Metropolitan Egyetem 

(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.; intézményi azonosító száma: 

FI33842; a továbbiakban: METU vagy Adatkezelő) az ERASMUS+ programhoz kapcsolódó 

szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez 

szükséges személyes adatok kezeléséről. 

A METU a hallgatók és alkalmazottak személyes adatainak kezelése során az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 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 szóló rendelete (a továbbiakban: 

GDPR), és a nemzeti felsőoktatási törvény rendelkezéseit szem előtt tartva jár el. 

Az adatkezelés a hallgatók és alkalmazottak Támogatási Szerződés, Tanulmányi Szerződés, 

oktatási vagy képzési szerződés keretében, az ERASMUS+ mobilitási programban történő 

részvétele érdekében szükséges. 

 

 Adatkezelő 

Neve: Budapesti Metropolitan Egyetem 

Székhelye: 1148 Budapest, 

Nagy Lajos király útja 1-9. 

E-mail: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.

hu 

 

1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a hallgatók vagy alkalmazottak és a felsőoktatási intézmény közötti 

Támogatási Szerződés, Tanulmányi Szerződés valamint oktatási vagy képzési szerződés 

megkötését megelőző lépések megtétele, továbbá a szerződés teljesítése.  

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés 

teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az 

érintett kérésére történő lépések megtétele. 

 

3. Kezelt személyes adatok és információk köre 

A kezelt személyes adatok, és információk köre hallgatói vagy alkalmazotti pályázat esetén: 

 név 

 Neptun kód 



 a mobilitás helyszíneként szolgáló legfeljebb 3 preferált felsőoktatási intézmény  

 motivációs levél 

 nyelvtudás igazolására szolgáló dokumentum 

 művészeti képzési terület hallgatói esetében hallgatói portfólió (opcionális) 

 alkalmazottak esetében: oktatási, képzési terv, továbbá a közvetlen vezető 

jóváhagyása 

 a pályázatot támogató további dokumentumok (opcionális)  

 

A kezelt személyes adatok, és információk köre a partnerintézmény részéről történő 

nominálás esetén: 

 a kiutazó hallgatók intézményi felelősének neve 

 a kiutazó hallgatók intézményi felelősének e-mail címe 

 a beutazó hallgatók intézményi felelősének neve 

 a beutazó hallgatók intézményi felelősének e-mail címe 

 a partnerintézmény által nominált hallgató személyes adatai: név, nem, születési hely 

és idő, anyja leánykori neve, állampolgársága 

 a partnerintézmény által nominált hallgató tanulmányaival kapcsolatos adatok: a 

küldő intézményben folytatott képzésének neve és szintje; a METU-n kiválasztott 

tanulmányi félév és modul, angol nyelvtudás igazolásáról szóló dokumentum 

 

4. Az adatok forrása 

 

A kezelt adatokat az ERASMUS + programra pályázó nyújtja be hallgató vagy alkalmazott 

jelentkezése esetén. A beutazó hallgatók METU-ra történő nominálása esetén a személyes 

adatokat a partnerintézmény továbbítja a METU-nak. 

 

5. Az adatokhoz történő hozzáférés, tárolás 

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

 Adatkezelő azon további foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási 
jogviszonyából eredően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük.  

 Jogszabályban meghatározott azon szervek, melyeket jogszabály ellenőrzésre 
feljogosít.  

 A sikeres pályázati anyagot fogadó egyetem.  
 Európai Bizottság (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgique/België, magyar nyelvű honlap: https://ec.europa.eu/info/index_hu).  
 

Az ERASMUS + programra történő jelentkezés és a partnerintézmény általi nominálási 

eljárás a METU az általa licencelt és az IT biztonsági előírásoknak megfelelő Microsoft Office 

365 szoftver keretében működő Microsoft Forms felületen zajlik. 

Adatkezelő különös gondot fordít arra, hogy a jelentkezők és hallgatók adataihoz az 

Adatkezelő részéről kizárólag az oktatás megszervezésével, lebonyolításával, 

ellenőrzésével, a tanulmányi és fizetési kötelezettségek teljesítésével, hallgatói ügyek 

intézésével, elbírálásával, kötelező adatszolgáltatással, szakmai gyakorlattal foglalkozó 

szervezeti egységek jogosultsággal rendelkező munkatársai, megbízottjai férjenek hozzá. 

Így különösen a tanulmányokhoz kapcsolódó adatokhoz annak a szaknak az oktatási 

ügyekkel foglalkozó munkatársa és oktatója fér hozzá, amelynek keretében a hallgató 

tanulmányait folytatja, a hallgatói ügyintézéssel kapcsolatos adatok a Hallgatói Információs 

Központ kezelésében állnak. A Neptun és a CooSpace rendszerekben tárolt adatok 

tekintetében az Informatikai Igazgatóság és a Neptun Iroda is rendelkezik hozzáféréssel. 

https://ec.europa.eu/info/index_hu


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. Emellett Adatkezelő az adatokat ügy típustól, az adatok jellegétől függően 

egyéb elektronikus rendszereiben is tárolja.  

Az oktatáshoz használt kommunikációs és adattárolási platformként használt CooSpace 

rendszer üzemeltetőjeként (adatfeldolgozó) a DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság (7622 Pécs, Vargha Damján utca 4. földszint 1.) jár el. Az 

esélyegyenlőségi eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartására Adatkezelő 

központi dokumentum nyilvántartó rendszere (K2) szolgál, az Esélyegyenlőségi Koordinátor 

számára biztosított hozzáférési jogosultsággal.  

A papír alapú adatok tárolása Adatkezelő képzési helyszínein történik biztonságos 

körülmények között.  

6. Az adatkezelés időtartama 

A METU a személyes adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi 
bizonyításának érdekében 3 évig tárolja. 

7. Érintettek köre 

 
Adatkezelő az ERASMUS+ programra jelentkező hallgatók és alkalmazottak, továbbá a más 
felsőoktatási intézmény által a METU-ra történő beutazásra nominált hallgatók személyes 
adatait kezeli. 
 

8. Adatok továbbítása 

 

Adattovábbítás a harmadik országban található partner intézmény részére történhet, 

valamint az adatok feltöltésre kerülnek az Európai Bizottság által fenntartott Mobility Tool 

rendszerbe az intézményi projektek végrehajtásának ellenőrzése céljából. 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések 

METU, mint adatkezelő 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. 

METU a használt informatikai eszközöket, szakrendszereket úgy választja meg és oly 

módon üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 

- hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 

- változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 

- csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen 

védett legyen (adat bizalmassága). 

 



10. Az érintetteket megillető jogokat az érintett az 

adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu email-címen érvényesítheti 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést az alábbiak szerint:  

Az érintett jogosult arra, hogy a METU-tól 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: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) 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; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a METU-tól a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 

nézve milyen várható következményekkel jár. 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a METU-tól a rá vonatkozó személyes adat 

helyesbítését kérni. 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén a METU köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult a METU-tól a rá vonatkozó személyes adat 

törlését kérni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy a METU-tól a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az 

Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 

vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 

tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés 

értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 

hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása 

esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további 

megőrzése jogszerűnek tekinthető:  

 ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 

 ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 

 ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 

 ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 

 ha népegészségügy területén érintő közérdekből,  

 ha közérdekű archiválás céljából, vagy  

 ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy  

 ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.  

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult a METU-tól a rá vonatkozó személyes adat 

kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a METU korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 

vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő 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.  

 

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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. 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult a METU-tól a rá vonatkozó személyes adat 

kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló 



profilalkotást is. Ebben az esetben METU a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha 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.  

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés 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. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e 

célból nem kezelhetők. 

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen 

és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre 

közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok 

hordozhatóságára az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat 

a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött 

szerződés teljesítése  

 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. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 

adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

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! 

mailto:adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu


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: Budapest, 1055 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  

 

 

Budapest, 19 February 2021 
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