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Az űrlap kitöltésével megadott személyes adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.
Az adatkezelés célja az Egyetem TEDxBudapestMetropolitanUniversity
eseményével kapcsolatos tájékoztató e-mailek, hírlevelek küldése.
A kezelt adatok köre az űrlapon megadott adatok, azaz: név, EHA/NEPTUN
kód vagy beosztás vagy végzés éve, e-mail cím
Az Egyetem a megadott személyes adatokat harmadik személy számára nem
adja ki.
A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulásodat a hello@metropolitan.hu e-mail címre küldött levelében
bármikor visszavonhatod.

Egyetemünk a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)
erre vonatkozó felhatalmazása alapján jogosult adatkezelésre (Nftv. 18 §). Az
adatkezelés során ezen felül az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek
megfelelően járunk el.

Adatkezelési azonosítónk: NAIH-68015/2013.

Cookie-k (sütik)
A honlap meglátogatása során a látogató gépén „COOKIE” fájlokat helyezünk el,
amelyek hozzájárulnak a honlap megfelelő működéséhez.
A cookie-k a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő
információs (általában sima szöveg) file-ok, amik egyértelműen azonosítják a
felhasználót a következő látogatás alkalmával. Ezek segítségével a honlap bizonyos
ideig megjegyzi az általad elvégzett műveleteket és személyes beállításokat, így
azokat nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor
honlapunkra ellátogatsz.
A látogató ezen file-okat letörölheti, használatukat megtilthatja. Ebben az esetben
azonban egyes beállításokat az oldal meglátogatása alkalmával újra, manuálisan kell
elvégezni.
Amennyiben valamelyik partnerünk által elhelyezett harmadik személy által
működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattintaz, úgy a weboldalak saját
adatvédelmi szabályai érvényesek.

Adatkezelő
Budapesti Metropolitan Egyetem
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Intézményi azonosító: FI33842
Adatkezelési azonosító: NAIH-68015/2013
Telefonszám: (06 1) 273 3090
E-mail: mail@metropolitan.hu

Kérdések, adatvédelmi panaszkezelés
Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes
adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult
vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást
részben vagy egészben visszavonni.
Ezek bármelyikét az alábbi elérhetőségen kérheted, illetve bármilyen észrevételed
vagy kérdésed van, kérjük, jelezd számunkra: hello@metropolitan.hu

Esetleges panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhatsz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

