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EGYEDI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
AZ ERASMUS+ PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTOTT PROJEKTEKKEL
KAPCSOLATOS ADATOK AZ EPLUSLINK ÉS AZ EFORM KERETEI KÖZÖTT
TÖRTÉNŐ TÁROLÁSÁRÓL ÉS FELDOLGOZÁSRÓL

Jelen nyilatkozat az ERASMUS+ program keretein belül megvalósuló projektek pályázatainak és
beszámolóinak kezelésére létrehozott rendszerre (EPlusLink) vonatkozik. Mivel ez a rendszer
egyének személyes adatait tartalmazza, az Európai Parlament és az Európai Tanács 2000. december
18-I, 45/2001 sz. rendelete szabályozza működését. Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes
adatok kezelésének módját, és az azok védelme érdekében megtett intézkedéseket.







Mi az adatgyűjtés célja?
Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
Milyen technikai eszközöket alkalmazunk az adatok feldolgozása során?
Ki férhet hozzá az adatokhoz és kik ismerhetik meg azokat?
Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?
Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, milyen módon ellenőrizheti azoknak pontosságát,
illetve amennyiben szükséges, milyen módon javíthatja azokat?
 Milyen biztonsági intézkedések védik adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől illetve a
visszaéléstől?
 Kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van?
 Jogorvoslat

Mi az adatgyűjtés célja?
Az adatgyűjtés célja:




az ERASMUS+ program keretében biztosítható támogatásokra pályázók azonosítása,
a pályázatok értékelési és kiválasztási folyamatainak segítése;
a pályázók, a projektpartnerek, a résztvevők és projektek adatain alapuló, anonim statisztikák
elkészítése;
 a program létrehozásáról szóló európai parlamenti döntésből és tanácsi határozatból fakadó
monitoring, értékelési és beszámolási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségeknek és
felelősségeknek való megfelelés;
Az Európai Bizottság és az ERASMUS+ program megvalósításáért felelős szervezetek csakis a fenn
megfogalmazott célokkal összefüggésben végeznek adatkezelést.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk az EPlusLink-ben és az eForm-ban?


A résztvevő szervezetek adatai (a hivatalos képviselő a projekt megvalósításáért felelős
személyek elérhetőségével kapcsolatos adatok: titulus, neme, neve, munkahelyi egység,
pozíció, cím, (mobil) telefonszám, e-mail cím).
 A résztvevő csoportokkal kapcsolatos adatok (származási ország, a résztvevők neme és
életkora).
 Az átalányok alóli mentességet jelentő speciális igényekkel kapcsolatos adatok is
összegyűjtésre kerülnek.
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Milyen technikai eszközöket alkalmazunk az adatok feldolgozása során?
Az adatgyűjtés és feldolgozás során az Európai Bizottság IT sztenderdjeit és telekommunikációs
infrastruktúráját alkalmazzuk. Az adatokat egy - a DG Education and Culture által felügyelt, az
Európai Bizottság Központi Adatközpontjában, Luxemburgban elhelyezett - központi adatbázisban
tároljuk.

Kik férhetnek hozzá adataihoz és kik kapják meg azokat?
A Nemzeti Irodák kiválasztási folyamatban dolgozó munkatársai hozzáférnek a benyújtott
pályázatokhoz a kiválasztási folyamat teljes időtartama alatt. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
adatokat az EPlusLink adatbázisában tároljuk és a felhasználjuk 1) a projekt életciklusa során annak
kezeléshez és 2) monitoring, beszámolási, értékelési és auditálási célzattal. Az adatok láthatóak, de
nem módosíthatóak más Nemzeti Irodáknak és az Európai Bizottságnak az ERASMUS+ program
megvalósításával foglalkozó munkatársai (DG EAC) számára.
A fentieken túl, a személyes adatok – szükség esetén – a következő szervezetek férhetnek hozzá:
 Európai Bizottság belső audit szervei
 Európai Csalás Elleni Hivatal
 külső auditorok – nemzeti szinten (a decentralizált területre vonatkozóan)

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
Az adatok azonosíthatóságra alkalmatlanná tételére az ERASMUS+ program (2014-2020) keretében
támogatást nyert projektek kiválasztásáról szóló legutolsó döntést követően 10 évvel, várhatóan 2030ban.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, miként ellenőrizheti és javíthatja
azokat?
A jelentkezési lapot illetően a pályázó kifejezett joga a szükséges adatok személyes bevitele. A
pályázó felelőssége azok pontosságának biztosítása.
A pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követően – amennyiben szükséges – lehetőség
van:




a benyújtott űrlapon szereplő adatokról másolatot kérni,
a Nemzeti Iroda számára az esetleges változásokról szóló értesítést megküldeni;
az adatok törlését vagy zárolását kérni. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy ez irányú kérést
csak az Európai Tanács 45/2001 sz. rendeletének 15. és 16. szakaszában foglaltaknak
megfelelő, indokolt esetben áll módunkban teljesíteni

Minden személyes adatokkal kapcsolatos kérést elektronikus levél formájában szükséges eljuttatni a
benyújtott pályázatot kezelő Nemzeti Irodának.
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Milyen biztonsági intézkedések védik adatait az illetéktelen hozzáféréstől illetve
a visszaéléstől?
Az adatok biztonságáról a Bizottság (számos, a Bizottság által foganatosított, az intézményei
elektronikus rendszereinek sértetlenségét és bizalmasságát szolgáló intézkedés révén) és az illetékes
Nemzeti Iroda (a rá vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően) gondoskodik.

Kihez forduljon a személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseivel és
panaszaival?
Kérjük, elsőként a benyújtott jelentkezést kezelő Nemzeti Irodához forduljanak. A nemzeti irodák
elérhetőségei az alábbi címen találhatóak:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en#tab-1-0
Az Európai Bizottság elérhetősége:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en#tab-1-2
És/vagy:
Az adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó nemzeti szervezet. A nemzeti adatvédelmi szervezetek listája
az alábbi linken található meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
Magyarországon pályázóként fordulhat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (www.ajbh.hu) is.

Jogorvoslat
Nézeteltérés esetén panasszal
http://www.edps.europa.eu

fordulhat

az
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