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Adatvédelmi tájékoztató 
A Szent István Egyetem  2019/2020. évi  Erasmus+ Személyzeti Mobilitási pályázatához  

kapcsolódó adatkezelésről  

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 

Adószáma: 15329767-2-13 

Adatvédelmi tisztviselő: Gyarmati Gábor 

E-mail címe: dpo@szie.hu 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2019/2020. évi Erasmus+ Személyzeti mobilitási 

pályázata kapcsán folytatott adatkezelések során az alábbi jogszabályok alapján járunk el: 

 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 

(a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 274/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (a 

továbbiakban: EU. tám. rendelet) 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 

mailto:adatvedelem@szie.hu
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3. A pályázatra való jelentkezés kapcsán kezelt adatok 

3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 
 személyes adat jellege adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Születési név és viselt név 
A jelentkező azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Születés helye, ideje 
A jelentkező azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Állampolgárság 
A jelentkező azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre az Ön önkéntes hozzájárulása ad jogalapot. Ezt a hozzájárulását egészen a pályázat 

elbírálási határidejéig visszavonhatja, ami a jelentkezés visszavonásával jár együtt. 

 

3.3. Az adatkezelés időtartama 
Az Ön által benyújtott elektronikus alapú jelentkezési lapokat a benyújtási határidő, 2019. szeptember 

16. után még kettő hónapig kezelik és tárolják feldolgozás, értékelés, és értesítés céljából. 

A papír alapú dokumentumok a pályázati anyag szerves részét képezik, így megőrzési idejük az EU. tám. 

rendelet értelmében 2027. december 31. 

3.4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

3.4.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
A jelentkezési lapokon megjelenő személyes adatokat az Egyetem 

 Nemzetközi és Külkapcsolati Központjának arra kijelölt munkatársai feldolgozás céljából 

 arra jogosult vezető beosztású közalkalmazottja – karhoz tartozó személy esetén az adott kar 

dékánja, nem karhoz tartozó személy esetén az Egyetem rektora és kancellárja közösen – 

elbírálás céljából 

a feladatellátásuk keretében, az ahhoz szükséges mértékben kezelik. 

3.4.2. Az adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem a pályázati űrlapot a mellékletekkel papír alapon és elektronikusan egyaránt gyűjti. A papír 

alapú dokumentumokat megsemmisítésükig a Nemzetközi és Külkapcsolati Központ 

irodahelyiségében, elzárva tárolják. 

Az elektronikus állományokat az Egyetem központjában található szerveren őrizzük a megfelelő 

adatbiztonsági intézkedések betartásával. 
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Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

  

4. A támogatási szerződések kapcsán kezelt adatok 

4.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 
személyes adat jellege adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Viselt név 
A szerződő fél azonosításához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Születés helye, ideje 
A szerződő fél azonosításához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Lakcím 
A szerződő fél azonosításához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Állampolgárság 
A szerződő fél azonosításához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Adóazonosító jel 
A támogatás által keletkeztetett 
adó- és járulékkötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

Szerződés teljesítése 

Bankszámlaszám 
A támogatási összeg átutalásához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Számlatulajdonos neve 
A támogatási összeg átutalásához 
szükséges 

Szerződés teljesítése 

Elérhetőségi adatok (e-mail cím 
vagy telefonszám) 

A szerződő féllel való 
kapcsolattartáshoz szükséges 

Szerződés teljesítése 

 

A felsorolt adatokat elsősorban a közöttünk létrejövő szerződésben foglaltak megfelelő teljesítése 

érdekében kezeljük.  

4.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre jogalapot ad a közöttünk létrejövő támogatási szerződés. 

 

4.3. Az adatkezelés időtartama 
A szerződések és a rajtuk szereplő személyes adatok megőrzési ideje az EU. tám. rendelet értelmében 

2027. december 31. napja. 
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4.4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

4.4.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
A szerződéseket az Egyetem Nemzetközi és Külkapcsolati Központjának arra kijelölt munkatársai 

kezelik a feladatellátásukkal összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben. 

4.4.2. Az adatbiztonsági intézkedések 
A szerződéseket az Egyetem Nemzetközi és Külkapcsolati Központjának irodahelyiségeiben, elzárva 

őrzik a tárolási idő leteltéig, a megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

4.4.3. Adattovábbítás 
A szerződéseken megadott adatokat az Egyetem Nemzetközi és Külkapcsolati Központjának arra 

kijelölt munkatársai továbbítják 

 elektronikus formában a Mobility Tool rendszerébe, amelyet az Erasmus+ országos és 

nemzetközi koordinációját végző szervezetek egyaránt használnak 

 hatósági megkeresés esetén a megkeresést küldő hatóság felé, a kívánt formában 

 helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző hatósági szervezet munkatársainak, a kívánt 

formában. 

Ezektől eltérő, főleg nem állami szerv, harmadik fél felé semmilyen adatot sem továbbítunk. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

5.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől arról, 

hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  
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5.2. Helyesbítéshez való jog 
Amennyiben a szerződéseken megjelenő adataiban változás történt, azok kijavítását illetve 

módosítását kérheti az adatvedelem@szie.hu e-mail címen, illetve az Erasmus+ program helyszíni 

koordinációjáért felelős Farkas Beátától, a Farkas.Beata@fh.szie.hu e-mail címen. A beérkezett 

kéréseknek a tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. 

5.3. Törléshez való jog 
A jelentkezés elbírálása előtt, az 1. pontban megadott e-mail címen, illetve az Erasmus+ program 

helyszíni koordinációjáért felelős Farkas Beátától, a Farkas.Beata@fh.szie.hu e-mail címen kérheti, 

hogy töröljük a jelentkezés során megadott személyes adatokat. A kérésnek igyekszünk haladéktalanul 

eleget tenni. Az elbírálási határidő után beérkezett kéréseknek nem tudunk eleget tenni – vagy törlésre 

került a jelentkezési lap, vagy jogi kötelmet keletkeztető szerződési szakaszba lépett. A szerződéseket, 

a rajtuk szereplő adatokkal együtt nem áll módunkban törölni. 

6.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Egyetem 

adatvédelmi tisztviselőjének. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy azonnal megoldást tudjunk találni, és 

kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon az adatvedelem@szie.hu vagy a dpo@szie.hu e-

mail címre, és a tőlünk telhető leggyorsabban igyekszünk majd megoldást találni.  

Amennyiben nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot 

kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak 

közvetlen veszélyére való hivatkozással. 

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

megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztató előző pontjában megjelölt jogai 

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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