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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése
Teljes név:

Szent István Egyetem

Adatkezelő képviselői:

Dr. Tőzsér János 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

2. Jogszabályi háttér
A Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Programra (a továbbiakban: Program) jelentkezéskor
megadott személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 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. A Programra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
Név (családi- és utónév, születési név)
Személyi igazolvány szám
Születési hely, idő
Állampolgárság
Értesítési cím

adatkezelés célja
Szerződéskötés, hallgatói nyilvántartás
Szerződéskötés, hallgatói nyilvántartás
Szerződéskötés, hallgatói nyilvántartás
Szerződéskötés, hallgatói nyilvántartás
kapcsolattartás
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kapcsolattartás
kapcsolattartás
Kiválasztási folyamat, képzési program
összeállítása
Pontos azonosítás

Neptun azonosító

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az Nftv. 18. § (1) bekezdés b),
c) és e) pontja alapján az Egyetem a Program igénybevételéhez, a hallgatók jogainak
gyakorlásához, a képzés megszervezéséhez, és a jogszabályban előírt hallgatói és gazdasági
nyilvántartások vezetéséhez szükséges mértékben kezeli az Ön adatait.

3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Nftv. meghatározza (3. melléklet, I/B rész, 3. pont), hogy a hallgatói nyilvántartásba kerülő
adatok esetén az adatkezelés időtartama a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított nyolcvan év.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetemen
 a Program koordinációjával megbízott szervezeti egység (Kárpát-medencei Agrár és
Vidékfejlesztési Innovációs Központ) munkatársai, valamint
 az Oktatási Igazgatóság erre kijelölt munkatársai
kezelik.
Az Egyetem az Ön személyes adatait
 a Progamgazda külhoni felsőoktatási intézmény koordinációra kijelölt munkatársainak
adja át a hallgatói ösztöndíj szerződés megkötése, a képzésben való részvétel
megszervezése, valamint a hallgatói nyilvántartás vezetése céljából,
 az Oktatási Hivatal részére az Nftv. Felsőoktatási Információs Rendszerre vonatkozó
rendelkezései alapján az egyetemi hallgatói nyilvántartás adatainak feltöltésével,
 külhoni hallgatók esetén a magyarországi tartózkodás idejére biztosított szállás lekötése
céljából a Gödöllői Kollégiumok kijelölt munkatársa számára
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adja át.

A Programgazdára vonatkozó információk:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Rektori Hivatal
Levelezési cím: 400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr.
4
Tel.: +40 264 439 266, fax: +40 264 593 688
E-mail: office@sapientia.ro, felveteli2016@sapientia.ro
www.sapientia.ro

Csíkszeredai Kar
Levelezési cím: 530104 Miercurea Ciuc (Csíkszereda), Piaţa Libertăţii (Szabadság tér)
nr. 1
Tel.: +40 266 314 657, Fax: +40 266 372 099
E-mail: csikszereda@sapientia.ro és miercureaciuc@sapientia.ro

Kolozsvári Kar
Levelezési cím: 400193 Cluj-Napoca (Kolozsvár), Calea Turzii (Tordai út ) nr. 4.
Tel.: +40-372-788-890 Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro
kv.sapientia.ro

Marosvásárhelyi Kar
Marosvásárhely/ Koronka (Târgu-Mureş/Corunca) 1C.
Levelezési cím: 540485 Târgu-Mureş (Marosvásárhely), Op. 9., Cp. 4
Tel.: Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
E-mail: office@ms.sapientia.ro
ms.sapientia.ro
Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ
520036 Sepsiszentgyörgy (Sfantu-Gheorghe), Csíki utca 50. sz. (str. Ciucului nr. 50)
Tel.: +40 265 208 170, +40 723 193989, Fax: +40 265 206 211
E-mail: office@ms.sapientia.ro
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Kari Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Program koordinátorok:
 Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia (borshortenzia@sapientia.ro)
 Kolozsvári Kar: Gál-Lázár Hajnalka (kv.erasmus@kv.sapientia.ro)
 Marosvásárhelyi Kar: Keresztes Zsófia (sapierasmus@ms.sapientia.ro)
Az Egyetem a Progammal kapcsolatos beszámolóiban kizárólag anonimizált személyes
adatokat használ fel statisztikai és tájékoztatási célra.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elsősorban papír alapon gyűjti és tárolja.
A pályázati űrlapon megadott személyes adatokat az Egyetem erre kijelölt munkatársai a
pályázat elbírálását követően digitalizálják, és a továbbiakban elektronikus formában is tárolják
az Egyetem központjában található szerveren. Az Egyetem a papír alapú pályázati űrlapokat
azok megsemmisítéséig a Program lebonyolításáért felelős szervezeti egység irodájában, illetve
az Egyetemi Irattárban elzárva őrzi, és a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel.
Az egyetemi hallgatói nyilvántartásban a képzés megszervezéséhez, továbbá a hallgató Nftv.
szerinti nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat elektronikusan 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.
(Cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3b, Telefonszám: (1) 209 4748).
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik
meg:
 tájékoztatáshoz való jog,
 helyesbítéshez való jog,
 törléshez való jog.

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az
Egyetemtől arról, hogy
 mely személyes adatait,
 milyen jogalap szerint,
4

Adatvédelmi tájékoztató

2018. április

 milyen adatkezelési céllal,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben tesz eleget. Kérjük, hogy jelölje meg, milyen formában (elektronikusan vagy papír
alapon) és milyen címre (email cím vagy levelezési cím) kéri a tájékoztatás megküldését.

5.2. Helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatait
módosítsuk. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe vagy a neve.
Kérjük, ehhez jelölje meg minden esetben, hogy mely időszakban vett részt a Programban. A
módosítást
a
kérésének
beérkezését
követően
haladéktalanul
elvégezzük.
Az Nftv. értelmében Ön köteles bejelenteni az adataiban beállt változásokat, így a helyes adatok
kezelésében számítunk az Ön együttműködésére is.

5.3. Törléshez való jog
Az Ön személyes adatainak kezelésére jogszabály kötelezi az Egyetemet, melynek alapja, hogy
Ön részt vesz a Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Programban. Ebből következik, hogy Ön csak a
pályázata visszavonásával egyidejűleg, a részvételi szerződés megkötését megelőzően kérheti
az adatainak törlését. Amennyiben megkezdi a Programban való részvételt, igénybe veszi a
képzési lehetőséget, illetve az ehhez kapcsolódó ösztöndíjat, az Egyetemnek már nem áll
módjában törölni az Ön által megadott személyes adatokat a kötelező törvényi őrzési idő
lejártáig (3.3. pont).

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön
bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Egyetemet
a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
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Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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