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Adatkezelési Tájékoztató  
 

a 2022/2023-as tanévben külhoni felsőoktatási doktori képzésben részt vevő román 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett ösztöndíj 

pályázathoz kapcsolódóan.  
 

1. A személyes adatok kezelői (közös adatkezelők): 
 

Adatkezelő 1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium  

PIR azonosító: 764410 

Adatkezelő székhelye: 1055 Budapest Szemere u. 6.  

Adatkezelő postai címe: 1884 Budapest Pf. 1. 

Adatkezelő elektronikus címe: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 

Adatkezelő 2. megnevezése:       Tempus Közalapítvány 

Adatkezelő székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Adatkezelő e-mail címe:                adatvedelem@tpf.hu 

Adatkezelő telefonszáma:               +36-1-237-1300 
 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve és 
elérhetősége: 

dr. Ugrai Gábor  
 gabor.ugrai@tpf.hu  

Adatkezelő 3. megnevezése: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet 
 

Adatkezelő székhelye: Románia, 400084 Kolozsvár, 

Farkas/Mihail Kogălniceanu 

u.  4/9.  

Adatkezelő telefonszáma: +40 264 430 611; +40 753-

094 945;  

 
 
 
 
2. Az adatkezelés tárgya: 
 
Jelen tájékoztató a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Tempus Közalapítvány által 

2022/2023-as tanévben tanévben a külhoni felsőoktatási doktori képzésben részt vevő 

román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett ösztöndíj 

pályázathoz meghirdetett pályázatához kapcsolódik.  

Továbbá a pályázati kiírásához kapcsolódóan, a pályázaton nyertes pályázókra vonatkozó 

személyes adatok kezelésére vonatkozik. 

A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében 

nem alkalmazhatóak. 
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3. Az adatkezelés céljai: 
 
Az adatok kezelése a pályáztatás lebonyolításának a megvalósítása miatt szükséges.  A 

szerződések megkötésének előkészítése, a szerződések megkötése továbbá a  kapcsolattartás 

céljából.  

4. Az érintett személyek köre:  

Pályázó hallgató (Támogatott) 

5. A kezelt személyes adatok köre: 
 
A pályázó hallgató (Támogatott) személyes adatai: 

a) teljes név 
b) lakcím 
c) azonosító okmány száma 
d) e-mail cím 
e) édesanyja neve 
f) születési dátum 
g) bankszámlaszám 
h) állampolgárság 
i) név (bankban nyilvántartott)  

 
Hozzájáruló nyilatkozat esetében: 

a.) név 
b.) születési hely 
c.) születési idő 

 
 
 
 
6. Az adatkezelés jogalapja: 
 
A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az 
érintett hozzájárulása. A szerződéskötés előkészítése esetében pedig a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b.) pontja, szerződés teljesítése.  
 
7. Az adatok megismerésére jogosultak 

 
A Kulturális és Innovációs Minisztériumnál és a Tempus Közalapítványnál a munkakörükből 
fakadóan a kijelölt munkavállalók, továbbá azon adatkezelők, amelyek feltüntetésre kerültek 
jelen tájékoztatóban.   
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8. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama: 
 
A személyes adatok megőrzési ideje 5 év.  

9. A személyes adatok forrása: 
 
A személyes adatok az érintettektől kerülnek az adatkezelők birtokába.  
 
10. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik 
országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon található 
szervezethez, illetőleg a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái 
 
Az adatkezelés során nem kerül sor sem automatizált döntéshozatalra sem profilalkotásra.  
Adattovábbítás nem történik harmadik fél részére, kivéve jogszabályi kötelezettség alapján 
hatósági megkeresés esetében.  
 
11. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról 
 
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk. 
 
Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet, hogy az 
adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban 
van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát. 
 
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti 
a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését. 
 
Törléshez vagy korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes 
adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet 
(például rendszerezés, tagolás, összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés 
korlátozása az alábbi okokból kérhető: 

− az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

− az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy 

− az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 
valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 
Ha az adatkezelés a jogszabályi kötelezettség ellátása miatt történik, a törlési kérelmet nem 
tudjuk teljesíteni.  
 
Visszavonáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét.  
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12. Az érintett jogorvoslathoz való joga 

 
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt 
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. cím: 1055 Budapest, Falk 
Miksa u. 9-11.Telefon: +36 (1) 391-1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  www.naih.hu ) 
mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
sérti a GDPR, vagy a 2011. évi CXII. tv. (Info.tv.) rendelkezéseit. Az érintett bírósághoz 
fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése 
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 
 
13. Az érintett kérelmeinek teljesítése 
 
Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a Kulturális és Innovációs  
Minisztériumnál, a Tempus Közalapítványnál vagy a  Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetnél   
mint Adatkezelőknél nyújthatja be, melynek teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha a 
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 
valamint az érintett által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, melyekért a 
kérelem tárgyában eljáró adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű 
díjat számíthat fel. 
 
Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek teljesítése – amennyiben kérelmét 
elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett másként 
kéri. A kérelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Tempus Közalapítvány annak 
beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, mely indokolt esetben 60 nappal 
meghosszabbítható. 
 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat 

honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.  

 

Budapest, 2023. február 13.  

http://www.naih.hu/

