Adatkezelési Tájékoztató

2021. március 11.

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (’MOME’) általi - a felvételi különeljárási díj befizetése online
fizetési rendszer alkalmazása során megvalósuló - személyes adatok kezeléséhez.
A személyes adatok kezelése és megőrzése a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különös
tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) előírásainak
betartásával történik.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Jelen esetben Ön,
mint befizető.
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.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
Az Érintett hozzájárulása: 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.
A személyes adatok védelméről
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott, ilyen jellegű adatok kezeléséről és
megőrzéséről. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatokat, azokat nem
egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, a kezelt személyes adatokat - kifejezett jogszabályi
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rendelkezés hiányában - csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek, és minden
ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő megnevezése:







név: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem;
székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
e-mail: info@mome.hu;
telefon: + 36 1/ 392-1180;
adatvédelmi tisztviselő: dr. Simonné dr. Juhász Kinga;
e-mail: juhaszk@mome.hu.

Az Adatfeldolgozó(k) megnevezése:




OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19., Cg. 01-09-174466,
adószám: 24386106-2-42);
Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely:1133 Budapest,
Árbóc utca 6. 3. em., Cg. 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41);
NetLight Consulting Kft (Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b., Cg. 01-09192123, adószám: 14188127-2-42).

Az adatkezelés célja:




Kapcsolati adatok esetében: szolgáltatás igénybevétele, kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, tájékoztatás a szolgáltatással kapcsolatban.
Számlázási adatok esetében: szabályszerű számla kiállítása.
A hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatok esetében: hozzájárulás igazolása.

Az adatkezelés jogalapja:





Kapcsolati adatok esetében: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]; melyet az érintett jelen adatkezelési tájékoztató elfogadását
követően külön nyilatkozattal ad meg.
Számlázási adatok esetében: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pont] – Áfa tv. 159. § (1) bekezdése.
A hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatok esetében: az érintett önkéntes
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; melyet az érintett a checkbox
kipipálásával ad meg.

A kezelt adatok köre:




Kapcsolati adatok esetében a megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám.
Számlázási adatok esetében a megadott adatok: számlázási név, cím.
Hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatok esetében: IP cím; hozzájárulás
időpontja.

Az adatok megismerhetősége, tárolása, időtartama:


A www.sf.mome.hu. oldalon (’oldal’) megadott személyes adatok a salesform (sf). hut üzemeltető Netlight Kft. rendszerében kerülnek tárolásra. A Netlight Kft. adatkezelési
tájékoztatója elérhető a netlight.hu oldalon.
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A fizetési gomb megnyomásával az érintett az adattovábbítási nyilatkozatot elfogadja.
Az Adatkezelő sf.mome.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai
az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére kerülnek átadásra: név, e-mail cím,
telefonszám, számlázási cím. Az OTP Mobil Kft. adatkezelési tájékoztató elérhető a
simplepay.hu oldalon, az online fizetési tájékoztató pedig a stepwithus.hu oldalon
található.
Az oldalon megadott - számlázási - adatok a Billingo online számlázó rendszerben is
tárolásra kerülnek. A Billingo online számlázó adatkezelési tájékoztatója elérhető a
billingo.hu oldalon.
Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.
cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési
kérelme (hozzájárulás visszavonása) kiterjed az általa megadott e-mail címre és
telefonszámára is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet és a
telefonszámot törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mert a Számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az
adatokat.
A hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatok 5 évig kerülnek megőrzésre a Ptk.
2:51 (1) bekezdése és a Ptk. 6: 22. § (1) bekezdése szerint.
Az Adatkezelő felvétellel összefüggő adatkezelését MOME Egységes Adatkezelési
Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető MOME hivatalos oldalán.
A MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat
védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Az adatkezelés során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás.
Az Érintett jelen pontban meghatározott - személyes adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható jogait az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek bármelyikén, az alábbiak szerint
gyakorolhatja:









az érintett adatainak kezeléséről írásban bármikor tájékoztatást kérhet az
adatkezelőtől;
az érintett kérheti az adatok helyesbítését; illetve – meghatározott feltételek
teljesülése esetén - törlését;
az érintett kérheti – meghatározott feltételek teljesülése esetén -, hogy az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést;
az érintettet jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait
megkapni (adathordozhatósághoz való jog);
amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, jogosult polgári pert
kezdeményezni;
tiltakozáshoz való jog (az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges);
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása, amely azonban nem
érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét;
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 jogorvoslathoz való jog:
a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy annak
közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Bp., Falk Miksa
utca 9-11, telefon: + 36 1/ 391-14 00) élhet az érintett.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük,
hogy észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel - a fentebb megadott
elérhetőségeink valamelyikén - közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és
hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

4

