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Adatkezelési tájékoztató 
A Kooperatív Szakmai Képzés és  Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódó  adatkezeléshez  

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Szent István Egyetem 

Adatkezelő képviselői: Dr. Palkovics László és Magyar Ferenc 

Pozíció: rektor és kancellár 

E-mail címe: adatvedelem@szie.hu 

Telefonszáma: 28 / 522 000 

Honlapja: www.szie.hu 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1. 

Postai címe: 2103 Gödöllő, Pf. 303 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Kooperatív Szakmai Képzési (a továbbiakban: Képzés) pályázat benyújtásakor megadott és a hozzá 

kapcsolódó Kooperatív Szakmai Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) kapcsán kezelt 

személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 

(általános adatvédelmi rendelet) 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 

 

3. Az pályázat benyújtásához kapcsolódó adatkezelés 

3.1. Milyen adatokat kezelünk, és milyen célból? 
 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Név (családi- és utónév, születési 
név) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

mailto:adatvedelem@szie.hu
mailto:dpo@szie.hu
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szükségünk 

Születési hely, idő 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

Lakcím (irányítószám, település, 
utca, házszám) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

Ideiglenes lakcím (irányítószám, 
település, utca, házszám) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

A pályázó édesanyjának neve 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

Neptun kód 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

Telefonszám 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

E-mail cím 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Szerződés 
előkészítéséhez 
szükséges 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A fent felsorolt személyes adataid kezelésére és tárolására a – pályázatod sikeres elbírálása esetén – 

Te és az Egyetem között létrejövő szerződés elkészítése, valamint a benne foglaltak teljesítése 

jogosítja fel az Egyetemet. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A jelentkezéskor megadott adataidat a szerződés teljesítéséig kötelesek vagyunk tárolni. 

A kedvezőtlenül elbírált pályázatokat a hozzájuk kapcsolódó anyagokkal együtt az elbírálástól 

számított egy éven belül megsemmisítjük és töröljük. 

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

Az általad megadott személyes adatokat az Egyetemen 

 a Képzés koordinációjával megbízott szervezeti egység (Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki 

Intézete) munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, az elbíráláshoz szükséges mértékben kezelik.  
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A Képzés keretében beérkező pályázatok tartalmát és így az Te személyes adataidat a Képzés Bíráló 

Bizottsága is megismeri. A Bizottság elnöke a Kooperatív Szakmai Képzés felelőse, további tagjai a 

Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese, valamint a Gépészmérnöki Kar tanulmányi osztályának 

erre kijelölt képviselője.  

Az Egyetem a személyes adataidba betekintést a Pályázathoz kapcsolódó ellenőrzések során kizárólag 

az ellenőrzést végző hatóságok erre kijelölt munkatársai számára, a feladatuk ellátásához szükséges 

mértékben biztosítja.  

Az Egyetem a jelentkezésed során megadott adataidat, valamint önéletrajzodat a kiválasztáshoz, 

valamint szerződések előkészítése céljából továbbítja a programban részt vevő vállalatok részére is. 

Az Egyetem a Képzéssel kapcsolatos beszámolóiban kizárólag anonimizált, tehát konkrét személyre 

vissza nem vezethető adatokat használ fel statisztikai, és tájékoztatási célra. 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések  
 

Az Egyetem a megadott személyes adataidat elektronikusan, a Folyamatmérnöki Intézet E-learning 

felületén keresztül gyűjti. A megadott adatokat és a feltöltött dokumentumokat az Egyetem 

központjában található szerveren tároljuk. 

Az Egyetem az elektronikus hallgatói nyilvántartást a NEPTUN rendszerben vezeti, illetve az Egyetem 

a saját szerverein tárolja. A NEPTUN rendszer fejlesztője az SDA Informatika ZRt. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataidat védjük többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

4.  Az Ösztöndíj elbírálásához és adminisztrációjához kapcsolódó 

adatkezelés 

4.1. Milyen adatokat kezelünk és milyen célból? 
személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Név (családi- és utónév, születési 
név) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Születési hely, idő 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Lakcím (irányítószám, település, 
utca, házszám) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Ideiglenes lakcím (irányítószám, 
település, utca, házszám) 

A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához és 
kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

A pályázó édesanyjának neve A pályázatban részt vevő hallgatók Jogszabály kötelez rá 
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azonosításához van rá szükségünk minket 

Neptun kód 
A pályázatban részt vevő hallgatók 
azonosításához van rá szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Telefonszám 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

E-mail cím 
Kapcsolattartáshoz van rá 
szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Az ösztöndíj jogcíme 
A kifizetés jogszerűségének 
biztosításához van rá szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

Az ösztöndíj összege 
Az Egyetem pénzügyi helyzetének 
pontos ismeretéhez, nyomon 
követéséhez van rá szükségünk 

Jogszabály kötelez rá 
minket 

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

A fent felsorolt adataid kezelésére a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény kötelez minket. 

4.3. Az adatkezelés időtartama 
 

A fent felsorolt adatok tanulmányi adatnak minősülnek, és rögzítésre kerülnek a Neptun 

rendszerében. Ebből következően a hatályos jogszabályok értelmében 80 éven keresztül kötelesek 

vagyunk tárolni őket. 

4.4. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás 
 

A fent felsorolt személyes adatokat az Egyetemen 

 az Ösztöndíj koordinációjával megbízott szervezeti egység (Gépészmérnöki Kar 

Folyamatmérnöki Intézete) munkatársai 

a munkavégzésük keretein belül, az elbíráláshoz szükséges mértékben kezelik. 

Az Egyetem a személyes adataidba betekintést az Ösztöndíjhoz kapcsolódó ellenőrzések során 

kizárólag az ellenőrzést végző hatóságok erre kijelölt munkatársai számára, a feladatuk ellátásához 

szükséges mértékben biztosítja. 

A Neptun rendszert az SDA Informatikai ZRt. üzemelteti. Ennek során a rendszer működéséhez 

szükséges frissítéséket, programverzióváltásokat készíti elő, illetve megoldja a felmerülő 

rendszerhibákat. Az SDA és az Egyetem az adataid biztonságos kezelése érdekében adatfeldolgozási 

szerződést kötött.  

Az SDA Informatika Zrt.  

Székhely:  1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3b.  

Cégjegyzékszám: 13-10-041083 

Adószám:  11684057-2-13 

Telefonszám:  (1) 209 4748 

A Neptun rendszer az Egyetem elektronikus tanulmányi rendszere, így a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően az itt tárolt valamennyi adatról rendszeresen tájékoztatást kell adnunk az Oktatási 

Hivatalnak, illetve a Felsőoktatási Informatikai Rendszerbe (FIR). Ez automatikusan, a gépek, illetve 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=FwrrWp3gCcaUmwXyqKGADw&q=sda+informatika&oq=SDA+&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1937290.1941864.0.1943934.10.8.2.0.0.0.350.966.2j4j0j1.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.1090.6..0i67k1j0i131k1j35i39k1j0i131i67k1j0i10k1.100.4s0xqbFYHs0
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rendszerek közti kommunikáció útján történik, és a beszámolási, jelentési, statisztikai 

kötelezettségeinknek teszünk ezzel eleget. Valamennyi oktatással kapcsolatos adat közhiteles, tehát 

minden hatóság által elismert nyilvántartása a FIR.  

Az Oktatási Hivatal elérhetőségei: 

Székhely:  1055 Budapest, Szalay utca 10-14.  
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 
Elektronikus levélcím:  info@oh.gov.hu 

Központi telefonszám:  (36-1) 374-2100 

Az Egyetem az Ösztöndíjjal kapcsolatos beszámolóiban kizárólag anonimizált, tehát konkrét 

személyre vissza nem vezethető adatokat használ fel statisztikai, és tájékoztatási célra. 

4.5. Adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem az elektronikus hallgatói nyilvántartást a NEPTUN rendszerben vezeti, illetve az Egyetem 

a saját szerverein tárolja. A NEPTUN rendszer fejlesztője az SDA Informatika ZRt. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataidat védjük többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid 
 

A GDPR alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhetsz az Egyetemtől 

arról, hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

A jelentkezés során megadott, és a megítélt ösztöndíjjal kapcsolatos adataidról a szerződés 

időtartamának leteltéig érdeklődhetsz, a Neptun rendszerében tárolt hallgatói adataidról pedig a 

Felsőoktatási Információs Rendszerre vonatkozó őrzési idő – jelenleg 80 év – lejárta előtt. 

5.2. Helyesbítéshez való jog 
 

mailto:info@oh.gov.hu
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Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy a megadott személyes adataidat módosítsuk. 

Írd meg például, ha megváltozott az e-mail címed vagy a neved, bankszámlaszámod. Ehhez csak az 

Neptun-kódodra és a nevedre van szükségünk. A módosítást a lehetőséghez képest azonnal 

elvégezzük.  

5.3. Törléshez való jog 

 
Az 1. pontban megadott e-mail címen kérheted, hogy töröljük a jelentkezés során megadott 

személyes adataidat. A kérésnek igyekszünk haladéktalanul eleget tenni.  

Amennyiben élni szeretnél ezzel a jogoddal, azt csak a benyújtási határidő letelte előtt, a Képzési 

pályázat visszavonásával együtt teheted meg. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Ha úgy érzed, hogy gond volt az adatkezeléssel, kérünk, hogy elsőként jelezd az Egyetem adatvédelmi 

tisztviselőjének a problémát, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is 

előfordulhasson. Írj az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu emailcímre, és igyekszünk 

haladéktalanul megoldást találni.  

Ha mégsem sikerült, vagy nem vagy elégedett a megoldási javaslatainkkal, a lakóhelyed szerinti 

bíróságnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: 

Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogaid gyakorlása vonatkozásában jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését 

megelőzően már megkerested az Egyetemet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogaid 

gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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