ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁLTAL KÖZÖSEN SZERVEZETT
DATARACING VERSENYHEZ KAPCSOLÓDÓAN
A Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tájékoztatója
A Dataracinggel kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli az
alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levelezési címe: 1850 Budapest
Telefon: 06 1 428 2600
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János e-mail: martont@mnb.hu
Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
Az adatkezelés célja a Dataracing résztvevőivel, díjazottjaival való kapcsolattartás,
tájékoztatás, valamint kapcsolódó promóciós célú és sajtóban megjelenő felhasználás. Ebből
a célból az MNB a résztvevő által a Dataracing kapcsán megadott adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Dataracingen részt vevő személy – jelen tájékoztató
ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.
Az adatkezelés ideje:
Az adatokat az MNB 5 évig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig kezeli.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:
Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében az MNB munkavállalói férhetnek hozzá.
Adatbiztonsági intézkedések:
Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje –
többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen célból,
• mennyi ideig kezeli,
• kezeli-e még a személyes adatait,
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait.
Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.
Az MNB a kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre
megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez,
akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha
más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Helyesbítéshez való jog:
Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban
időközben változás következett be.
Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről
Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton
küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton
érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog):
Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban kérheti az MNB-től személyes adatainak törlését.
A törlési kérelmét az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további
tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen
kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon
belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a
kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség
szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük,
jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a MNBtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatát,
egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése
miatt, vagy közérdekből végezhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön:
• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
• úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek
nincs szüksége ezekre az adatokra.
Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről
a Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton
küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton
érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
A hozzájárulás visszavonásának joga:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás
visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha
Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek.
Az MNB a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem
nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét
elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint –
elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze
ezt a nyilatkozatában.
Jogorvoslati lehetőség:
Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek,
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tisztviselőjének (dr. Marton Tivadar
János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu) eljárását, illetve bírósághoz
fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
adatkezelési tájékoztatója
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Adatkezelő”, „Egyetem”) az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
alapján az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket a személyes adatok Egyetemen történő
kezeléséről:
Adatkezelő
Neve:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
/felelős szervezeti egység: Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ/
székhelye:
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
levelezési név:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
levelezési cím:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
honlap:
www.bme.hu;
Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Dataracing verseny lebonyolítása, különösen: a versenyzők azonosítása,
kapcsolattartás a versenyzőkkel a versennyel kapcsolatban és további marketing célú
adatkezelés kizárólag adatelemzési versenyfelhívásokról való értesítésre, a pályázatok
értékelése, döntéshozatal, eredmények közlése, a juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek
teljesítése, juttatás folyósítása, kifizetések nyilvántartási kötelezettségének teljesítése az
állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint.
A kezelt adatok köre és forrása:
A kezelt adatok körébe a Résztvevő által a Dataracing kapcsán megadott adatok tartoznak,
beleértve nyertes pályázat esetén a kifizetéshez szükséges személyes adatokat is. A Részvevő
számára lehetővé tesszük továbbá, hogy amennyiben BME hallgató, úgy a Neptun kódját is
megadja a regisztrációs profilján. Amennyiben a hallgató ezt megadja, úgy a BME
Adatelemzési platformok és Ügyfélanalitika című tárgyaihoz kötődően a Résztvevő
engedményezi, hogy az adott tárgy oktatói az általa elért részeredmény adatokat
megismerjék, tárolják, illetve azt az adott tárgy kapcsán felhasználják.
A részvétel során megadott adatok, dokumentumok pontosságáért, hiánytalanságáért, és
valódiságáért a Résztvevő felel.
Adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Dataracingen részt vevő személy – jelen tájékoztató
ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.

Adatkezelés módja:
A verseny megoldásának benyújtása, valamint elbírálása és nyilvántartása a dataracing.hu
oldalon keresztül történik. Az elnyert helyezés, mint juttatás adatai (a juttatás jogcíme,
megítélt összege) az egyetemi elektronikus SAP rendszerben rögzítésre kerülnek. A verseny
eredményéről a pályázók e-mailen keresztül kapnak értesítést és az eredmény megjelenik a
dataracing.hu oldalon.
Adatkezelés időtartama:
A személyes adatokat tartalmazó anyagokat, információkat a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, mint Adatkezelő - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti - hatályos
Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján a verseny jogerős döntéssel történő
lezárásától számított 15 évig kezeli.
Adattovábbítás, adatfeldolgozó:
Az adatokhoz a feladataik ellátása érdekében a BME érintett munkavállalói férhetnek hozzá a
feladatellátáshoz szükséges mértékben, így különösen a verseny szervezésében,
lebonyolításában, a bírálati folyamatban, illetve a kifizetésben, valamint iratmegőrzésben
részt vevők. Az Egyetem jogosult továbbá a Magyar Nemzeti Bankkal megosztani személyes
adatokat annak ellenőrzése céljából, hogy a Résztvevő nem áll munkavégzésre irányuló
jogviszonyban az MNB-vel. A nyertes neve nyilvánosan megosztásra kerül, többek között a
BME hivatalos weboldalain hírként (elsősorban www.bme.hu; kari oldalak) bárki számára
hozzáférhetővé válhat.
Adatbiztonság:
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az
adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa.
Érintett jogai:
Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait a „Jogorvoslati
lehetőségek” pontban megadott elérhetőségen keresztül gyakorolhatja. Az Adatkezelő
telefonon nem ad tájékoztatást a Résztvevő személyes adatairól, illetve nem fogad személyes
adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik.
Az Adatkezelő, kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának, kérelme
elutasításának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme beérkezését követő 30 napon
belül tájékoztatja Önt, mely határidő szükség esetén – a kérelem összetettségét, a kérelmek
számát figyelembe véve - további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő
esetleges hosszabbításáról, és annak okairól a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon
belül ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja. Ha
azonban a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, az Egyetem, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Átlátható tájékoztatás:
Az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja a Résztvevőket az adatkezelő kilétéről és
elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Résztvevők jogairól,
jogorvoslati lehetőségről.
Hozzáférés a személyes adatokhoz:
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és
a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítés, kiegészítés:
Bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését,
kiegészítését.
Hozzájárulás visszavonása:
Az adattovábbításhoz adott hozzájárulását a „Jogorvoslati lehetőségek” pontban megadott
email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Tiltakozás:
Saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az Önre vonatkozó azon személyes adatok
kezelése ellen, mely az Egyetem közérdekű feladatának végrehajtásához szükségesek. A
személyes adatokat ebben az esetben csak akkor lehet tovább kezelni a tiltakozás ellenére, ha
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Törlés:
Jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését a GDPR-ban meghatározott
esetekben. Az Adatkezelő a kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés
iránt. A törlési kérelmet az Egyetem elsősorban azokban az esetekben utasítja el, ha jogszabály
vagy jogszabályon alapuló belső szabályzat az Egyetemet a személyes adatok további
tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozása:
Ön bármikor jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR-ban
meghatározott feltételek fennállása esetén. Például, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége
az adatokra, vagy az adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll fenn, de Ön ellenzi a
törlést, és e helyett kéri a felhasználás korlátozását. A korlátozás alá eső személyes adatokat
csak az Ön 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.
Jogorvoslati lehetőségek:
Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, vegye
fel velünk a kapcsolatot az mnbprogram@bme.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést
mihamarabb orvosolhassuk.

