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Az adatkezelő meghatározása 

A szervezet neve magyarul: 

Heller Farkas Szakkollégium  

Budapesti Corvinus Egyetem  

A szervezet neve angolul: 

Heller Farkas College of Advanced Financial Studies 

 

A Heller Farkas Szakkollégium (továbbiakban Szakkollégium) a Budapesti Corvinus 

Egyetemen belül működő, autonóm vezetéssel rendelkező szervezet. A szervezet autonóm jogi 

képviselője a Heller Farkas Szakkollégiumért Alapítvány (továbbiakban Adatkezelő). 

 

Adatkezelő neve: Heller Farkas Szakkollégiumért Alapítvány 

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

Adószám: 18259797-1-43 

Kuratóriumi elnök: Molnár Klaudia 

Telefonszám: +36 1 482 5108 

Email: heller@heller.uni-corvinus.hu 

Honlap: heller.uni-corvinus.hu 
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Közösségi médiával kapcsolatos adatkezelés 

 

(1) A Szakkollégium által fenntartott közösségi oldalak:  

a) Facebook: https://www.facebook.com/hellerfarkas  

b) Twitter: https://twitter.com/hellerfarkas  

c) Instagram: https://www.instagram.com/hellerofficial/ 

(2) A Szakkollégium tevékenysége és eredményei megismertetésére, valamint 

népszerűsítésére az (1) pontban felsorolt közösségi oldalakat tartja fenn. 

(3) A Szakkollégium közösségi oldalain feltett kérdés, hozzászólás nem minősül hivatalosan 

benyújtott panasznak. 

(4) A Szakkollégium közösségi oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat a 

Szakkollégium nem tárolja és nem kezeli. 

(5) A látogatókra a közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók. 

(6) Az online platformokon publikált jogellenes, vagy sértő tartalmat Szakkollégium előzetes 

értesítés nélkül eltávolíthatja. A jogellenes, vagy sértő tartalmat publikáló személyeket a 

Szakkollégium kizárhatja az online platformjairól. 

(7) A Szakkollégium nem felelős a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt 

sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szakkollégium nem felelős a közösségi 

oldalak működéséből adódó hibákért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének 

megváltoztatásából fakadó problémákért.  

https://www.facebook.com/hellerfarkas
https://twitter.com/hellerfarkas
https://www.instagram.com/hellerofficial/
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Nem szakkollégiumi tagok adatainak kezelése 

A Szakkollégium nem szakkollégiumi tagok személyes adatait a felvételi folyamatához, 

külsős rendezvényeihez és a hírlevél szolgáltatásához kapcsolódóan kezeli. 

Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 

(1) A Szakkollégium hírlevél útján tájékoztatja a hírlevélre feliratkozókat a 

Szakkollégium által szervezett eseményekről, rendezvényekről. 

(2) A feliratkozás a Szakkollégium honlapján elektronikus úton vagy személyesen, papír 

alapon történhet. 

(3) A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím 

(4) A (3) pontban meghatározott adatok kezeléséhez a feliratkozó jelen adatkezelési 

szabályzat elfogadásával proaktívan hozzájárul. Elektronikus feliratkozás esetén a 

megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával, papír alapon pedig aláírásával erősíti meg 

hozzájárulását. 

(5) A hírlevélre feliratkozók adatait a SendinBlue (székhelye: 55 rue d’Amsterdam, 

75008 Paris) tárolja. 

(6) A Szakkollégium az adatokat – előzetes hozzájárulás alapján – addig kezeli, míg a 

személyes adatokat megadó feliratkozó nem kéri az adatainak törlését a hírlevélről 

történő leiratkozással. A Szakkollégium az adatok kapcsolatát az érintettekkel 

helyreállíthatatlanul megszünteti. 

 

A felvételi folyamathoz kapcsolódó adatkezelés 

(1) A kezelhető személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, születési hely, 

születési idő, lakcím. 

(2) Felvételre való jelentkezésnél a felvételiző ezen adatok megadásáról egy 

nyilatkozatot tölt ki. 

(3) A személyes adatok megadása szükséges a felvételi folyamat sikeres 

lebonyolításához, illetve a felvételi folyamat végeztével hozott döntésről szóló 

értesítés megküldése miatt. 

(4) Sikeres felvételi esetén a felvételt nyert jelentkező adatainak további tárolása az 

előzetesen kitöltött nyilatkozat szerint folytatódik. A felvételt el nem nyert 
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jelentkező adatai a felvételi eredmények kihirdetésétől számított 1 éven belül 

törlésre kerülnek. 

(5) A felvételi folyamat lezárulta után a megnevezett személyes adatokat tartalmazó 

felvételi íveket a Szakkollégium elnöke őrzi a kollégiumban elzárva. 

(6) A Szakkollégium a felvételizők adatait harmadik félnek nem adja át. Ez alól 

kivételt képez a felvételizők névsora, amit a Budapesti Corvinus Egyetem 

akkreditált szakkollégiumai felé köteles továbbítani a Szakkollégium. 

 

A Szakkollégium rendezvényeihez kapcsolódó adatkezelés 

(1) A Szakkollégium különböző rendezvényeket (pl. tanulmányi versenyek, táborok) 

szervez nem szakkollégiumi tagok számára. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, születési hely, 

születési idő, anyja leánykori neve, lakcím, diákigazolvány szám, személyi 

igazolvány szám. 

(3) A rendezvényekre történő jelentkezéskor a résztvevők ezen adatok megadásáról 

adatkezelési nyilatkozatot töltenek ki. 

(4) A személyes adatok megadása szükséges rendezvények sikeres lebonyolításához. 

(5) A résztvevők adatai a rendezvény végétől számított 1 éven belül törlésre 

kerülnek. Ez alól kivételt képez, ha a résztvevő a jelentkezéskor a kitöltött 

adatkezelési nyilatkozatán a Szakkollégium hírlevelére történő feliratkozáshoz is 

hozzájárult. 

(6) A rendezvény vége után a megnevezett személyes adatokat tartalmazó 

jelentkezési lapokat és adatkezelési nyilatkozatokat a Szakkollégium elnöke őrzi a 

kollégiumban elzárva. 

(7) A Szakkollégium a résztvevők adatait harmadik félnek nem adja át. Ez alól kivételt 

képezhet, ha a rendezvény finanszírozása külsős pályázati forrásból valósult meg. 

Ebben az esetben az Adatkezelő a résztvevők személyes adatait továbbíthatja a 

pályázat kiírója felé a pályázati feltételeknek megfelelően. 

(8) A Szakkollégium rendezvényein résztvevő személyek proaktív hozzájárulásukat 

adják ahhoz, hogy a Szakkollégium a rendezvényein róluk készült fényképeket a 

jövőben korlátozás nélkül promóciós célokra felhasználhassa. 
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Szakkollégiumi tagok adatainak kezelése 

(1) A Szakkollégium által tárolt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, születési 

hely, születési idő, lakcím. 

(2) A Szakkollégium a tagok személyes adatait addig tárolja, amíg a szakkollégiumi tagság 

megszűnik, vagy amíg a szakkollégiumi tag nem kéri az adatainak törlését. 

(3) A szakkollégiumi belső kommunikáció a heller.uni-corvinus.hu domain alatt fut. Minden tag 

jogosult e-mail fiókra, amelyet szakkollégiumi és személyes ügyek intézésére használhat. 

Az elektronikus levelezőrendszer szolgáltatója a Google LLC; székhelye: 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. 

(4) A Szakkollégium tagjai hozzájárulnak, hogy a a Szakkollégium a rendezvényein róluk 

készült fényképeket a jövőben korlátozás nélkül promóciós célokra felhasználhassa. 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

(1) A Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem felé adatszolgáltatási kötelezettséggel 

rendelkezik. A Szakkollégium a tagjainak személyes adatait az Egyetem kérésére köteles 

átadni.  

(2) A Szakkollégium működésének finanszírozásához benyújtott pályázatok keretében az 

Adatkezelő a tagok személyes adatait továbbíthatja a pályázat kiírója felé a pályázati 

feltételeknek megfelelően. 

(3) A Szakkollégium a tagok személyes adatait a tagok előzetes hozzájárulása nélkül más 

harmadik félnek nem adja át. 

 

 


