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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

KERESD A HOLLÓT! NYEREMÉNYJÁTÉK  
(2020. 11.30.- 2021. 01.10.) 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

1.1. Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban BCE vagy Egyetem vagy Szervező) 
 Érintett szervezeti egység: Corvinus Kommunikáció 

Cím:  1093 Budapest, Fővám tér 8. 

E-mail:  kommunikacio@uni-corvinus.hu 

 

Telefon:  +36 (1) 482 5309  

1.2. Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica 
Email:   marica[pont]kerezsi[kukac]uni[kötőjel]corvinus[pont]hu 
 

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. tör-

vény; 

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

3. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés 
időtartama 

e-mail cím (…stud.uni-
corvinus.hu) 

jogosultság ellenőrzése 
nyertes kiértesítése 

a játékban résztvevő 
önkéntes 
hozzájárulása 

a hozzájárulás 
visszavonásáig, de 
legfeljebb 2021. 01. 14 
-ig. 

név jogosultság ellenőrzése 
nyertes kiértesítése 

a hozzájárulás 
visszavonásáig, de 
legfeljebb 2021. 01. 14 
– ig. 

 

A játékra felhívó poszt a Facebookon és a MyCorvinus applikáción belül jelenik meg. A helyes választ a 

Corvinus weboldalán kell megadni . A sorsoláshoz az Egyetem a https://www.random.org/ programot 

használja, azonban a nyereményjátékra jelentkezőket álnevesítve rögzíti a programban, így személyes 

adatok nem kerülnek a programba.  

A Szervező a nyertes nevét közzéteszi az Egyetem honlapján és a Corvinus Hírekben. 

A Nyeremény után a Szervezőnek járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, így a Szervező az irányadó 

adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult. 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS 

mailto:kommunikacio@uni-corvinus.hu
https://www.random.org/
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A 3. pontban megadott személyes adatokhoz kizárólag a nyereményjáték lebonyolításával megbízott 

BCE munkatársak férhetnek hozzá. 

Az Egyetem csak az érintett hozzájárulásával vagy jogszabályi felhatalmazás, kötelezettség esetében 

adja át a személyes adatokat harmadik félnek. 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Egyetem az adatokat az egyetemi szervereken tárolja. 

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAID 

 

6.1. Hozzájárulás visszavonása 

Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármikor kérheted írásban a 

hozzájárulásod visszavonását. 

 

6.2. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz az 

Egyetemtől, hogy tájékoztasson: 

- milyen személyes adataidat, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési céllal, 

- milyen forrásból,  

- mennyi ideig kezeli, 

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést 

az Egyetem vagy kinek továbbította a személyes adataidat. 

 

6.3. A törléshez való jog 

Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeket keresztül, írásban kérheted személyes adat törlését. 

Az Egyetem kérésedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesít.  

Ugyanakkor a nyertes nevének nyilvánosságra hozatalát (holnap, facebook, Corvinus Hírek) 

követően a törlésnek lehetnek fizikai akadályai. Ez esetben is az Egyetem az elérhető technológia 

és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 

lépéseket. 

6.4. A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog 

1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy a rólad készült 

adatokat az Egyetem zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az 

egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az általad 

megjelölt indok ez szükségessé teszi.  

6.5. A tiltakozáshoz való jog 

Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeket keresztül, írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, 

ha az Egyetem a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljából felhasználná, továbbítaná. Így például tiltakozhatsz az ellen, ha az 

Egyetem hozzájárulásod nélkül a rólad készült fotót közvélemény-kutatás céljából felhasználná. 
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Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen akkor is, ha szerinted az adatkezelés kizárólag az Egyetem 

jogi kötelezettsége teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a 

jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelést. 

 

 

7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

Jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy 

bírósághoz fordulhatsz az alábbiak szerint: 

7.1. Hatósági bejelentés 
Amennyiben úgy gondolod, hogy személyes adataid kezelésével – illetve a közérdekű adatok vagy a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogaid gyakorlásával – kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor vizsgálatot kezdeményezhetsz a felügyeleti 
hatóságnál: 
NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): 
cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
posta cím:  1374 Budapest, Pf:603. 
telefonszám: +36 (1) 391-1400 
fax:  +36 (1) 391-1400 
e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
web:  https://naih.hu/  
 
7.2. Bírósági eljárás kezdeményezése 
Amennyiben személyes adataid kezelésének jogellenességét tapasztalod polgári pert 
kezdeményezhetsz az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –
választásod szerint – a lakóhelyed szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek 
elérhetőségét az alábbi linken tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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