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REAKTOR ALAPÍTVÁNY 
 

TÁJÉKOZTATÓ A REAKTOR ALAPÍTVÁNY „HALLGATÓI PROJEKTVERSENY - FÓKUSZBAN 
A FENNTARTHATÓSÁG BME 2021” VERSENNYEL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYAIRÓL 
 

összhangban 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 EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK ( a továbbiakban: GDPR Rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseivel. 
 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
 
Reaktor Alapítvány (nyilvántartási száma: 01-01-0012418, adószáma: 18907311-1-41, székhelye: 1054 
Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó, mint adatkezelő, a továbbiakban: adatkezelő) 
 
Elérhetőség: kapcsolat@reaktor.hu 
 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  
 
Név:  Botka Gábor János Kuratórium elnöke 
Elérhetőség: kapcsolat@reaktor.hu 
 
3. Az adatkezelések alapadatai: 

Adatkezelés   
Célja Jogalapja Kezelt adatok Időtartam Érintettek köre 
 
Hallgatói 
Projektverseny - 
Fókuszban a 
fenntarthatóság BME 
2021 versennyel 
összefüggő személyes 
adatkezelés 
 
Az adatkezelő által 
szervezett Hallgatói 
Projektverseny - 
Fókuszban a 
fenntarthatóság BME 
2021 versenyre történő 
regisztráció, a 
jelentkezők 
beazonosítása, továbbá a 
versenyre jelentkezőkkel 
való kapcsolattartás. 
 
 

 
 
 
 
 
GDPR Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés a) 
pontja                    
A jelentkező 
hozzájárulása, mely 
kifejezett 
hozzájárulását a 
jelentkező jelen 
Tájékoztató 
aláírásával adja 
meg. 

 
 
 
 
 
jelentkező neve, 
neptunkódja, 
oktatási 
intézménye, 
szak, 
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email címe, 
csapatnév, 
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Hallgatói 
Projektverseny - 
Fókuszban a 
fenntarthatóság 
BME 2021 
versenyre 
jelentkezők 

 
Amennyiben a jelentkező nem adja meg a fenti személyes adatait, akkor nem tud a Hallgatói Projektverseny - 
Fókuszban a fenntarthatóság BME 2021 versenyre jelentkezni. 
 
Az adatkezelő csak a fent meghatározott személyes adatokat kezeli. 
 
Az adatkezelő a megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel 
megvédi, különösen nagy figyelmet fordítva a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának biztosítására. 
 
4. Adatfeldolgozók adatai, további harmadik személyek, akik részére a kezelt személyes adatok 

továbbításra kerülhetnek: 
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Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja adatfeldolgozónak, illetve további harmadik 
félnek, természetes személynek. Az adatkezelő indokolt esetben hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal 
rendelkező hivatalos megkeresésére adja ki a kezelt személyes adatokat.  
 
5. A jelentkező jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: 
 

5.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog 
 

A jelentkező jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatban visszavonni a GDPR Rendelet6. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását az adatkezelőhöz intézett bármilyen formában tett 
nyilatkozattal. 
 
Ez esetben az adatkezelő a jelentkező személyes adatait késedelem nélkül véglegesen törli, kivéve, ha e 
Tájékoztatóban foglalt olyan körülmény áll fenn, mely alapján az adatkezelő személyes adatok törlését 
megtagadhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét.  

 
5.2. Hozzáférési jog a kezelt személyes adatokhoz 

 
A jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelő által rögzített és tárolt személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon: 

 
a) az adatkezelés céljairól; 
 
b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról; 
 
c) azon adatfeldolgozókról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 
fogják; 
 
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 
e) a jelentkező azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen; 
 
f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának 
jogáról, továbbá a bírósághoz fordulás jogáról; 
 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre a jelentkező 
rendelkezésére bocsátja. A jelentkező által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a 
hozzáférési kérelmét, akkor az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére az 
információkat kivéve, ha azt a jelentkező másként kéri. 
 
A másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az 
adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan olyan esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatok 
másolatának a jelentkező rendelkezésére bocsátását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn 
kívül további érintett(ek) személyes adatait is tartalmazza. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a másolat rendelkezésre bocsátásáról, 
ide értve különösen a kérelmezett személyes adatok felhasználásával elérni kívánt cél és a felhasználásnak a 
további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatok összehasonlító vizsgálatát. 

 
5.3.  Helyesbítéshez való jog 

 
A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  
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A jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 

5.4.  Törléshez való jog 
 

A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles a jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rögzítették és tárolták; 

 
b) a jelentkező visszavonja a GDPR Rendelet6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 
d) vagy a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
A jelentkező nem élhet a törlés jogával, amennyiben az adatkezelés: 
 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából; 

 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy; 

 
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 
5.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 
A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:  

 
a) a jelentkező vitatja az adatkezelő által rögzített 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 a jelentkező ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 
 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a rögzített személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 
jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő által rögzített személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
a jelentkező 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. Az adatkezelő a jelentkezőt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
előzetesen tájékoztatja, amennyiben a korlátozás feltételei már nem állnak fenn. 

 
5.6.  Adathordozhatósághoz való jog 

 
A jelentkező az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adataival kapcsolatban jogosult arra, 
hogy ezeket az 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 
adatkezelő. 
 
E jog gyakorlása során a jelentkező kérheti a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, 
amennyiben ez technikailag megvalósítható. 
 



4 
 

E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatkezelő különösen olyan 
esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatoknak a jelentkező rendelkezésére bocsátását, továbbá 
másik adatkezelőnek történő továbbítását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn kívül további 
érintett(ek) személyes adatait is tartalmazzák. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a kérelmezett személyes adatok 
rendelkezésre bocsátásáról, illetve továbbításáról, ide értve különösen személyes adatok felhasználásával 
elérni kívánt cél és a felhasználásnak a további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatának 
összehasonlító vizsgálatát. 

 
5.7. Jogorvoslathoz való jog 

 
Az adatkezelő elősegíti a jelentkező jelen Tájékoztató 5.1 – 5.6. pontjaiban meghatározott jogainak 
gyakorlását. Az adatkezelő a jelentkező e jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a jelentkezőt nem áll módjában azonosítani. 
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt a fenti jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján tett 
intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt.  
 
Ha a jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 
kell megadni, kivéve, ha a jelentkező azt másként kéri. 
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a jelentkező kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt az intézkedés elmaradásának 
okairól. 
 
Az adatkezelő intézkedésének elmaradása esetén a jelentkező jogosult az információs önrendelkezési jogról 
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy 
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll 
fenn. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a 
Hatóság előlegezi és viseli. 
 
A jelentkező e Tájékoztatóban foglalt jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a jelentkező - választása szerint - lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 
 

Reaktor Alapítvány 
Adatkezelő 

 


