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Adatkezelési tájékoztató 
a Budapesti Gazdasági Egyetem kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatói 

részére 

1 Általános rendelkezések és elérhetőségek 
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, 

amelyeket Önről a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiuma; 

Külkereskedelmi Kar Kollégiuma; Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Kollégiuma; 

Gazdálkodási Kar Kollégiuma Zalaegerszeg (továbbiakban: Egyetem vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel. 

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégium; Külkereskedelmi Kar 

Kollégiuma; Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Kollégiuma; Gazdálkodási 

Kar Kollégiuma Zalaegerszeg 

Intézményi azonosító: FI 82314 

Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10.; 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.; 1113 

Budapest, Laufenauer u. 1-7.; 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 

Telefon: +36 1/469-6668; +36 1/467-7800/380, 381, 382, 385, 386; +36 1/466-4855; +36 
92/509-904 
 
Fax: - 

Honlap: https://uni-bge.hu/ 

https://bagolyvarkoli.eu/ (PSZK Kollégium) 

  https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-egysegeink/KKK_SZOLG/KOLLEGIUM  
   

https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/KVIK_SZOLG/KOLLEGIUM 
 

https://www.uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Funkcionalis-es-
szolgaltato-szervezeti-egysegek/Kollegium 

 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu  

 

2 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 

 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) 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

https://uni-bge.hu/
https://bagolyvarkoli.eu/
https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-egysegeink/KKK_SZOLG/KOLLEGIUM
https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/KVIK_SZOLG/KOLLEGIUM
https://www.uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Funkcionalis-es-szolgaltato-szervezeti-egysegek/Kollegium
https://www.uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Funkcionalis-es-szolgaltato-szervezeti-egysegek/Kollegium
mailto:adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu
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 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 05.) 

Korm. rendelet 

 az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 

 közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

3 Az adatkezelés elvei 
A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes 

személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, 

tisztességes eljárás és átláthatóság”). 

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, 

az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”). 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”). 

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem 

előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”). 

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és 

bizalmas jelleg”). 

4 Alapfogalmak  
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

Különleges adat:  

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 

életre vonatkozó személyes adat;  

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat.  

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.  

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy 



 
 3 / 12. oldal 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 az adatkezelés céljai;  

 az érintett személyes adatok kategóriái;  

 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;  

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

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.  

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;  

 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt 

személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve 

– azonosítható természetes személy. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja.  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
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vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.  

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges.  

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 

feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.  

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

5 Adatkezelési tevékenységek leírása 

5.1 Kollégiumi felvételi eljárás 

5.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

személyes adatok, cím, 
jogviszony adatok, szociális 
helyzetre, tanulmányi 
eredményre, közéleti  és sport 
tevékenységre vonatkozó 
adatok, felvételi összpontszámi 

A beadott pályázatok 
rangsorolása alapján a 
kollégiumi férőhelyek feltöltése 

az érintett kifejezett hozzájárulása 

 

Az Adatkezelő a kollégiumi felvételi eljárás során megadott személyes adatokat a beadott kollégiumi 

felvételi pályázatok elbírálása, lepontozása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett 

kifejezett hozzájárulása. 

A kollégiumi felvételi kérelmek benyújtása a Modulo rendszeren keresztül, az ennek megfelelő űrlap 

beadásával történik. 

5.1.2 Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az adatokat a kollégiumi felvételi eljárás során a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, BGE 

Irattári Terv alapján a kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottja kezeli, az irattározás 

időtartama 5 év. Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat ezt követően törli. 

5.1.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 
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5.2 Regisztráció/adategyeztetés, kollégiumi jogviszony létesítése 

5.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

személyes adatok, cím, 
jogviszony adat, szobaszám, 
fénykép 

A kollégiumba felvételt nyert 
hallgatók regisztrálása, 
kollégiumi jogviszony létesítése 

az érintett kifejezett hozzájárulása 

 

Az Adatkezelő a regisztrációs eljárás során megadott személyes adatokat a felvételt nyert hallgatók 

beköltöztetése céljából kezeli. A hallgatói regisztráció a hallgatói jogviszony adatok ellenőrzését, 

adatok egyeztetését jelenti a Neptun rendszer alapján; a kollégisták a beköltözéskor kitöltendő 

nyilatkozat tartalmának megismerését, aláírással történő beleegyezését (Nyilatkozat tartalmazza az 

adathasználatról, szabályzat és házirend ismeretéről, hozzájárulást – javítás esetén – a szobába történő 

bejutáshoz karbantartás esetén) jelenti.  

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban a regisztráció folyamatában részt venni, nem költözik be a 

kollégiumba, akkor jogosult a kollégiumi férőhelyéről lemondani, erről e-mail-ben értesítést küldeni a 

kollégium vezetőjének a https://uni-bge.hu honlapon megtalálható címre.  

A BGE HKR 115. §. (2) bekezdés szerint: Amennyiben az adott félévre a kollégiumba felvett hallgató a 

beköltözést megelőző hónap 25-éig nem jelzi, hogy a kollégiumi férőhelyét nem kívánja igénybe venni 

az adott félévben, úgy az adott hónapra kollégiumi rendelkezésre állási díjat köteles fizetni, ami 

amelynek összege azonos a kollégiumi térítési díjjal. 

5.2.2 Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az adatokat a regisztráció/adategyeztetés eljárás során a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a BGE Irattári 

Terv alapján a kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottja kezeli, megőrzési, selejtezési idő 5 

év.  Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat ezt követően törli. 

5.2.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.3 Személyi felszerelési lap, szobafelszerelési lap 

5.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

név, Neptun kód, szobaszám, 
aláírás (szobafelszerelési lap) 

Vagyonvédelem megvalósítása 
személyes felelősség alapján 

jogi kötelezettség teljesítése; 
jogos érdek érvényesítése; 

név, szobaszám, Neptun kód, 
évfolyam, szülők állandó 
lakcíme, szülők telefonja, 
mobiltelefonszám, aláírás 
(személyi felszerelési lap) 

Vagyonvédelem megvalósítása 
személyes felelősség alapján 

jogi kötelezettség teljesítése; 
jogos érdek érvényesítése; 

 

https://uni-bge.hu/
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Az Adatkezelő a személyi- és szobafelszerelési lap kitöltetése során megadott személyes adatokat a 

vagyonvédelem megvalósítása (személyes felelősség alapján) céljából kezeli. A személyes és szobán 

belüli (közös) felszerelések hivatalos átadás-átvétele két űrlap kitöltésével és aláírásával történik 

(kollégista és a kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottja), majd a hallgatók átveszik az egyéni 

és szobai felszereléseket a BGE leltár alapján. 

5.3.2 Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az adatokat a kollégiumi felvételi eljárás során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a BGE Irattári Terv alapján a 

kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottja kezeli, az Ön által megadott személyes adatokat ezt 

követően törli. 

5.3.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.4 Belépőkártya igénylése, átvétele, átadása, beléptetés 

5.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

név, Neptun kód, e-mail cím, 
fénykép, szobaszám 

Kollégista hallgató 
azonosításának elősegítése a 
kollégium épületébe történő be- 
és kilépése személy és 
vagyonvédelmi célból 
(belépőkártya előállítása, 
nyomtatása) 

az érintett kifejezett hozzájárulása; 
jogos érdek érvényesítése; 

diákigazolvány 

Kollégista hallgató 
azonosításának elősegítése a 
kollégium épületébe történő be- 
és kilépése személy és 
vagyonvédelmi célból 
(diákigazolvány felmutatása 
azonosítás céljából) 

az érintett kifejezett hozzájárulása; 
jogos érdek érvényesítése; 

 

Az Adatkezelő a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató részére nyomtatja és átadja a személyre 

szóló kollégiumi belépőkártyáját (a kollégiumba a kollégiumi felvételi eljárás során felvett hallgatók 

névsora alapján belépőkártya nyomtatása, az előzetesen megküldött arcképes fotó felhasználásával 

(PSZK Kollégium), illetve a beiratkozáskor átadott fénykép (KVIK Kollégium), fénykép felragasztása a 

belépőkártyára (KKK és GKZ Kollégium) . 

A kollégiumba való belépés a kollégiumi belépőkártya felmutatásával történik. Amennyiben a 

kollégista nem járult hozzá arcképes fotójának felhasználásához a belépőkártyáján úgy a beléptetés 

során - azonosítás céljából - a kollégium őrzés-védelmét ellátó külső szolgáltató cég a kollégista 

diákigazolványának felmutatását is kérheti. A külső szolgáltató cég alkalmazottait titoktartási 

kötelezettség terheli. 
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5.4.2 Az adatkezelés időtartama 
Az adattörlésre előirányzott határidő (a belépőkártya megsemmisítésével egyidejűleg): egy tanév vagy 

a hallgató kiköltözésének időpontja. 

5.4.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az adatfeldolgozást végző, őrzés-védelemért felelős külső szolgáltató cég adatai: 

Cégnév: Preventív-Security Zrt. 

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 11. 

Adószám: 12252730-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-10-043440 

Tel.: + 36-1-238-0671 

E-mail: Info@prevsec.hu 

Honlap: http://www.prevsec.hu/hu/ 

 

Cégnév: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. 

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 28. I./2. 

Adószám: 10386921-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-067210 

Tel.: + 36- 320-1217 

E-mail: info@testorkft.hu 

Honlap: http://www.testorkft.hu/hu/testor-audit.php 

 

5.5 Statisztikai adatszolgáltatások 

5.5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

személyes adat, cím, jogviszony 
adat 

A törvényi előírásoknak való 
megfelelés, hallgatói 
adminisztráció 

jogi kötelezettség teljesítése 

 

A kollégium jogosultsággal rendelkező adatkezelője statisztikai adatokat szolgáltat az Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Kar, Külkereskedelmi Kar, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, 

Gazdálkodási KarGazdasági és Műszaki Osztálya jogosultsággal rendelkező alkalmazottjának, aki ezen 

adatokat továbbítja a törvényi előírásoknak megfelelően a KSH Elektra rendszerben.  

Statisztikai adatszolgáltatások – KSH: vendégéjszakák 

mailto:Info@prevsec.hu
http://www.prevsec.hu/hu/
mailto:info@testorkft.hu
http://www.testorkft.hu/hu/testor-audit.php
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Vonatkozó jogszabályok: 

 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 05.) 

Korm. rendelet 

 az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 

5.5.2 Az adatkezelés időtartama 
A statisztikai adatszolgáltatások megőrzési, selejtezési ideje 15 év a BGE Irattári Terv alapján. 

5.5.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. A statisztikai adatok jogszabályi 

előírás alapján a Központi Statisztikai Hivatal és az Oktatási Hivatal felé kerülnek továbbításra. 

5.6 Hibabejelentés nyilvántartása  

5.6.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

név, szobaszám 
A szolgáltatások megfelelő 
minőségű biztosítása. 

az érintett kifejezett hozzájárulása; 
jogos érdek érvényesítése; 

 

Az Adatkezelő a hallgatók által jelzett műszaki, informatikai és egyéb meghibásodásokat feldolgozza, 

intézkedik az esetleges javításokról. A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató a beköltözéskor 

írásbeli beleegyezését adta (Nyilatkozat) hogy szobájába javítás miatt a kollégium jogosultsággal 

rendelkező alkalmazottja bemehet. 

5.6.2 Az adatkezelés időtartama 
A hibabejelentő mappa a kollégiumi irodában történő tárolás után, 6 hónap leteltével 

megsemmisítésre kerül.  

5.6.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.7 Kollégiumi szabályzat, Házirend 

5.7.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

név, NEPTUN kód, szobaszám 
Együttélési normák és szabályok 
követésének betartatása. 

jogos érdek érvényesítése 
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Az Adatkezelő a szankcionálás során a személyes adatokat a szabályt (Házirend) sértő hallgatók (és 

azok vendégei) figyelmeztetése céljából kezeli. A Házirend a kollégium vendégeire is kötelező érvényű.  

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek érvényesítése.  

 

5.7.2 Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, BGE Irattári Terv alapján kezeli, a megőrzési, selejtezési idő: 5 év, 

az Ön által megadott személyes adatokat ezt követően törli. 

5.7.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
A személyes adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottjai kezelhetik. 

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 

5.8 Hallgató kiköltözése 

5.8.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

személyes adatok, cím, 
jogviszony adat, szobaszám, 
aláírás 

A hallgató kollégiumi 
jogviszonyának megszűnése/ 
megszüntetése, ennek 
eredményeként a kollégiumból 
való kiköltöztetése. 

jogos érdek érvényesítése; 

 

Az Adatkezelő a kiköltöztetés során a személyes adatokat a kollégiumi jogviszony hivatalos 

megszüntetése céljából kezeli. A kiköltözés időpontját a kollégista előzetesen jelzi a kollégiumi 

titkárság felé, igazolja, hogy nincs tartozása a kollégium felé. A beköltözéskor aláírt Személyi 

felszerelési lapon a kiköltözés dátumát kitölti és aláírásával igazolja, hogy a leltári tárgyakat, a belépőt 

és a szobakulcsát leadta. A kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottja aláírásával hitelesíti a 

leadott tárgyakat. 

5.8.2 Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 

adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2016. (III. 25.) Korm. 

rendelet, a BGE Irattári Terv alapján kezeli, megőrzési, selejtezési idő: 5 év. Az Ön által megadott 

személyes adatokat ezt követően törli. 

 

5.9 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
Az Ön által megadott személyes adataihoz kizárólag a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 

Számviteli Kar Kollégiumának, a Külkereskedelmi Kar Kollégiumának, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar Kollégiumának, a Gazdálkodási Kar Kollégiumának jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottai férnek hozzá. 

Az Egyetem (PSZK Kollégium, a KKK Kollégium, a KVIK Kollégium, a GKZ Kollégium) külső 

adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be. 
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A havi kollégiumi létszámjelentéssel kapcsolatosan történő adatkezelés során belföldi adattovábbítás 

történik a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint az Oktatási Hivatal részére.  

Adattovábbítás 
megnevezése 

Személyes 
adatkategóriák 

Címzettje(i) Továbbítás 
rendszeressége 

FIR adatszolgáltatás 
hallgatói személyi 
azonosító adat kollégista 
státuszára vonatkozóan 

Oktatási Hivatal havi 

 

6 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok 

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog  
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, 

hogy az Egyetem tájékoztassa: 

 milyen személyes adatait,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési cél miatt,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli,  

 az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti. 

6.2 A helyesbítéshez való jog  
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa 

valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai 

elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.3 A törléshez való jog  
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes 

adatainak a törlését.  

A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső 

szabályzatunk az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha 

az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.  

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon 

belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.4 A zároláshoz való jog  
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az 

Egyetem zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

tárolását.  

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Egyetem 

jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében 

szükséges az, hogy a beadványát az Egyetem ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság 
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megkereséséig az Egyetem tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően 

törli az adatokat.  

6.5 A tiltakozáshoz való jog 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása 

nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.  

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyetem kizárólag jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson 

alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső 

szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a 

Levéltár számára. 

 

7 Adatbiztonsági intézkedések 
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumok a kollégiumi titkárságon/gondnokságon zárt szekrényben 

kerülnek tárolásra, kizárólag a kollégium jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá.  

 

8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése  
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A 

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

8.2 Hatósági bejelentés 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; 

telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű 

adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

9 Kikötés 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen 

akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a 

személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal 

előtte közzéteszi honlapján. 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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i Az 5. pontban meghatározott folyamatokhoz az ügyintézés során a  következő személyes adatok 

felhasználása történik: családi név, utónév, szobaszám, Neptun kód, képzés neve, képzési szint, 

pénzügyi státusz, anyja neve, születési idő, születési hely, kollégista mobiltelefonszáma, e-mail cím, 

arcképes fénykép; a felvételi eljáráshoz szükséges szociális helyzetfelmérő összpontszáma (az Egyetem 

Diákjóléti Bizottsága által közölt adat), valamint a tanulmányi eredményére vonatkozó adatok (felvételi 

összpontszám – elsős hallgató esetén, korrigált kreditindex – felsős hallgató esetén), közéleti és sport 

tevékenységre vonatkozó adatok.  

 

Adatkategória Adat (Mező szint) 

személyes adat Neptun-kód 

személyes adat név 

személyes adat születési név 

személyes adat születési hely 

személyes adat születési dátum 

cím lakcím 

cím értesítési cím 

cím telefonszám 

cím e-mail cím 

jogviszony adat képzéskód 

jogviszony adat tagozat 

jogviszony adat jogviszony típusa 

jogviszony adat jogviszony kezdete 

jogviszony adat jogviszony vége 

jogviszony adat szak 

jogviszony adat képzési szint 

jogviszony adat finanszírozási forma 

jogviszony adat tanulmányi eredmény (átlagok) 

felvételi összpontszám felvételi összpontszám 

fénykép fénykép 

szobaszám szobaszám 

szociális helyzetfelmérő adatai összpontszám 

tanulmányi eredmények adatai  
közéleti és sport tevékenység adatai  

 

                                                           


