
ADATKELEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

„Eurázsia felemelkedőben” könyvbemutató és alumni eseményre történő 

regisztrációval összefüggésben megvalósuló adatkezelésről 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 
 Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban CORVINUS vagy Egyetem) 
 Illetékes szervezeti egység: Kommunikáció 
 Cím:    1093 Budapest, Fővám tér 8. 

             Szervező: Fenntartható Fejlődés Intézet 

 Honlap:   http://uni-corvinus.hu  

 Adatvédelmi tisztviselő: dr. Locsmándi Balázs 
Email:    adatvedelem@uni-corvinus.hu 

 
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

− Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a ter-

mészetes 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. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA, KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA, IDŐTARTAMA 

2022. december 01-én 15:30-17:30 között az Egyetem megrendezi az „Eurázsia könyvbemutató 
és alumni esemény”. Az eseményen történő részvételhez az érintetteknek előzetesen online re-
gisztrálniuk szükséges. A jelen Adatkezelési tájékoztató a regisztrációval összefüggésben meg-
valósuló személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást a GDPR 13. cikke szerint. 
 

az adatkezelés 
érintettjei 

kezelt adatok 
köre 

adatkezelés 
célja 

adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 

 
 
 
A rendezvényre re-
gisztráló természetes 
személy 
 

név, e-mail cím az érintett azonosí-
tása, a regisztráció és 
a rendezvény lebo-
nyolítása 

 
 
Az érintettnek a 
GDPR 6. cikk (1) 
a) pontja és 7. 
cikke szerinti hoz-
zájárulása 

 

A rendezvény 
lezárását kö-
vető 15 nap. 

az érintett munkahe-
lye (cégnév) és be-
osztása 

a rendezvényt követő 
szakmai kapcsolat-
tartás 

Az érintett 
hozzájárulásá-
nak a visszavo-
násáig. 

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatokhoz a CORVINUS-nak a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában közre-

működő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges 

mértékben. Az Egyetem adatot harmadik félnek csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az 

érintett hozzájárulásával ad ki.  

5. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

CORVINUS a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfel-

dolgozót. 

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az adatok tárolásá-

hoz más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel 
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gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hoz-

záférés ellen, biztosítsa továbbá a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és 

szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellen-

álló képességét, továbbá fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, 

hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő 

időben vissza lehet állítani. 

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

 

Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyes-

bítését, - a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében azok elhordozását is - kérni, 

kérheti az adatok zárolását (adatkezelés korlátozása), tiltakozhat az adatai kezelése el-

len, továbbá kérheti, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő infor-

mációkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés jog-

alapja az érintett hozzájárulása, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A jelen pont szerinti jogait az érintett az adatvedelem@uni-corvinus.hu 

e-mail címre eljuttatott megkeresése útján gyakorolhatja. 
 

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, a CORVINUS adatvédelmi tisztviselőjéhez, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz 
fordulhat. 
 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@uni-corvinus.hu   
NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; posta cím:1363 Budapest, Pf:9; telefonszám: +36 
(1) 391-1400; 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). 
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