ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – A CAMPUS MUNDI ALUMNI HÁLÓZATHOZ
KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ
1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a Campus Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódóan.
A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a Campus Mundi Alumni hálózat
(http://alumni.tpf.hu/) működtetése során a hálózat tagjainak személyes adatait kezeli, amelyeket a tagok
a Campus Mundi ösztöndíjra benyújtott pályázatuk pályázati adatlapján megadtak. A tagok a pályázati
adatlap benyújtásával vállalták, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás lejártát követő 5 évig részt
vesznek a program alumni rendszerében, illetve biztosítják elérhetőségüket.
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Tempus Közalapítvány
Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
Telefonszám: +36-1-237-1300
Képviseli: Czibere Károly elnök
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@tpf.hu
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Campus Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:
 név
 e-mail cím
 nem
 születési idő
 képzésre vonatkozó adatok (intézmény, kar, szak, képzési szint, képzés időpontja)
 ösztöndíj típusa (támogatási program, fogadó intézmény, küldő intézmény, ország, időpont)
 nyelvtudás (nyelv, szint)
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy
változás történne, kérem, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelés jogalapja a Campus Mundi Alumni hálózat tagságához kapcsolódóan
4.1.1 Az adatkezelésre az Ön megfelelő tájékoztatása alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint a szerződéses kötelezettség teljesítése.
4.1.2. Az adatkezelés célja a Campus Mundi Alumni hálózat működtetése és az ezt biztosító további
kapcsolattartás. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
Campus Mundi Alumni hálózat működtetéséhez használja.

4.2. Az adatkezelés jogalapja a Campus Mundi Alumni hírlevél küldéshez kapcsolódóan
4.2.1 Az adatkezelésre az Ön megfelelő tájékoztatása alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelő érdeke, hogy a Campus Mundi tagokkal az ösztöndíj lejártát követően is tartsa a
kapcsolatot, kövesse fejlődésüket, és az Alumni hálózati tagok tájékoztatást kapjanak esetleges
állásokról, nyereményekről, rendezvényekről stb. Az adatok megadása az Ön tájékoztatásához
szükséges, amennyiben nem adja meg adatait nem áll módunkban Önnek a Campus Mundi Alumni
hálózati tagságához kapcsolódó hírlevelet elküldeni.
4.2.2. Az adatkezelés célja a Campus Mundi hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő
elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag hírlevél küldésre használja. Az adatkezelő az Ön email címét kezeli.
4.3. További rendelkezések
4.3.1. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja illetve használhatja fel.
4.3.2. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért
kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
kizárólag Önt, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Ön által a Campus Mundi Program pályázatában megadott személyes adatainak a Campus Mundi
Alumni hálózathoz kapcsolódó kezelése az Ön számára megítélt Campus Mundi támogatás lejártát
követő 5 évig tart.
A Campus Mundi Alumni hírlevél küldéséhez kapcsolódó személyes adatainak kezelése ellen
tiltakozással élhet. Tiltakozását az adatvedelem@tpf.hu címre küldheti el.
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Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni,
akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.
7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes
megkereséssel.
7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított egy hónapon
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.
Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.5. Az Érintett panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu) fordulhat.
7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az
Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad
az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan

harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.
8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat
honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
1.számú melléklet: Érdekmérlegelési teszt Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében kiutazó volt
Ösztöndíjasok részére Alumni hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adataik kezeléséről

1.számú melléklet

Érdekmérlegelési teszt
Campus Mundi Programban részt vett volt Ösztöndíjasok részére Alumni hírlevél küldéssel
kapcsolatos személyes adataik kezeléséről
1.Érdekmérlegelési teszt elvégzésének indoka:
A jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésnek az indoka, hogy megvizsgálja a Tempus Közalapítvány (a
továbbiakban: TKA) a GDPR rendeletnek 1és az Info. törvénynek2 megfelelően kezeli-e a személyes
adatokat az Campus Mundi Program (a továbbiaban: Programok) keretében kiutazó volt ösztöndíjasok
(továbbiakban: volt Ösztöndíjasok) részére Alumni hírlevél küldésével kapcsolatban.
2. Érdekmérlegelési teszt tárgya:
A TKA a volt Ösztöndíjasok részére hírlevél küldéssel kapcsolatosan a személyes adatok kezelését a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára alapítja. A TKA érdekmérlegelési tesztben vizsgálja meg saját
jogos érdekeit, a volt Ösztöndíjasok érdekeit, jogait, jogaik esetleges sérülési lehetőségeit, valamint azok
egyensúlyba hozásának lehetőségeit a TKA jogos érdekével.
3.Feltétlenül szükséges-e az adatkezelés, valamint az Adatkezelő jogos érdekeinek meghatározása:
TKA jogos érdekének azonosítása, az adatkezelés célja: A TKA célja, hogy a volt Ösztöndíjasok részére
hírlevelet küldjön, amellyel a volt Ösztöndíjasokat a Programhoz kapcsolódó eseményekről,
lehetőségekről naprakészen informálni tudja és az Alumni hálózatot működtesse. Az
ösztöndíjprogramot elnyert volt Ösztöndíjasokat a TKA az Alumni eseményeken közösséggé
kovácsolja, műhely beszélgetéseket tesz lehetővé.
Személyes adatok: e-mail cím
A személyes adatok szükségszerűek az adatkezelési cél eléréséhez, a kommunikáció megvalósításához
és az Alumni hálózat működtetéséhez.
A volt Ösztöndíjasok információkat kapnak a Programokhoz kapcsolódóan többek között a szakmai
rendezvényekről. A szakmai rendezvényeken lehetőségük van a volt Ösztöndíjasoknak szakmai
egyeztetéseken részt venni, ezáltal megtapasztalják az ösztöndíjprogrammal elérhető céloknak
perspektíváit. A volt Ösztöndíjasok számára kutatási tevékenységükhöz hasznos és nélkülözhetetlen
információk kerülnek megküldésre.
A fent megjelölt személyes adatok kezelése nélkül a volt Ösztöndíjasok érdeke, hogy az
ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan információkat és tájékoztatásokat kapjanak, nem vagy csak
korlátozottan érvényesülne.

GDPR rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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)
2
Info. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek
1

4.A volt Ösztöndíjasok érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak meghatározása és jogaik
érvényesítésének biztosítékai:
A volt Ösztöndíjasoknak érdekében áll hozzáférni olyan kiegészítő információkhoz, amelyek a
Programokhoz kapcsolódóan további előrehaladást, eredményt hozhatnak. A hírlevél küldéssel olyan
kiegészítő információkhoz jutnak hozzá, amelyek szakmai tevékenységük eredményességéhez
hozzájárulnak.
A volt Ösztöndíjasoknak érdeke fűződik ahhoz, hogy:
-információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
-rendelkezhessenek adataikról,
-információt kapjanak adataik kezeléséről, felhasználásról,
-magánszférájuk védelmet élvezzen
-kizárólag az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékű ideig kezelje az adatait,
-élhessen a tiltakozás jogával (leiratkozás a hírlevélről), amelyet követően a TKA nem kezeli tovább
személyes adatait
- az adatkezelőnek csak azon belső munkatársai legyenek jogosultak megismerni személyes adatait,
akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik
-személyes adatait biztonságosan kezeljék, azokat védjék a jogosulatlan hozzáféréstől,
megsemmisüléstől, megváltoztatástól.
Biztosítékai az adatkezelésnek: a TKA biztosítja a volt Ösztöndíjas részére, hogy a GDPR rendelet 5.
cikkében megfogalmazott adatkezelési elvek az adatkezelés időtartama alatt érvényesüljenek, továbbá
a GDPR rendelet 15-21. cikkében meghatározott jogaikkal éljenek. Az adatkezelés célját, jogalapját,
időtartamát, jogaikat és jogorvoslathoz való jogukat a Campus Mundi Program keretében kiutazó volt
Ösztöndíjasok Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza részletesen, amely megtalálható a TKA honlapján
a Jogi nyilatkozatok linken.
5.Adatkezelő és az Érintett érdekinek összehasonlítása, az arányosság vizsgálata
A személyes adatok kezelése a volt Ösztöndíjasok érdekeit is szolgálják, tekintettel arra, hogy a
hírleveleken keresztül információkat szerezhetnek kutatás tevékenységekről, különböző
rendezvényekről, eseményekről, az azokon való részvételi lehetőségekről. Amennyiben a TKA a volt
Ösztöndíjasok adatait a jelen adatkezelési cél elérése érdekében nem kezeli, úgy nem vagy csak
korlátozottan érvényesülnek a volt Ösztöndíjasok fentiekkel kapcsolatos kellő időben történő
tájékoztatási, illetve tájékozódási joga. A fentiek alapján megállapítható, hogy a TKA által
meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arányos az adatkezelés.
A személyes adatoknak a 3. pontban meghatározott köre az Info. törvény és a GDPR rendelet
rendelkezései alapján az adattakarékosság követelményéhez igazodik. A TKA az adatkezelési cél
megvalósítása érdekében a hírlevél küldéshez elengedhetetlen, legkevesebb számú személyes adatot
határozta meg az adatkezelésben.
A volt Ösztöndíjasok személyes adatainak kezelése a hírlevélben foglalt tájékoztató információk
közléséhez, az adatakezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, annak
kivitelezésére kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési
megoldások nem állnak rendelkezésre.

A 4. pontban meghatározott biztosítékok szolgálják mind a volt Ösztöndíjasok és a TKA érdekének
kiegyenlítését, mind pedig a volt Ösztöndíjas érdeksérelmének csökkentését.
6.Eredmény:
Az információs önrendelkezési jog bizonyos esetekben szükséges és arányos módon korlátozható.
A Tempus Közalapítvány az érdekmérlegelési teszt során megvizsgálta az egymással ellentétben álló
érdekeket és megállapította, hogy az adatkezelési tevékenység megfeleltehető a szükséges és arányos
adatkezelés követelményének a TKA Programokkal kapcsolatos hírlevél küldési tevékenysége céljából.
A TKA a személyes adatok kezelésével kapcsolatban megvizsgálta a volt Ösztöndíjasok érdekeinek és
joginak érvényesítésére szolgáló biztosítékokat, figyelembe vette észszerű elvárásait, így a kívánt cél
elérése érdekében arányos a volt Ösztöndíjas információs önrendelkezési jogának korlátozása.
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként a Tempus Közalapítvány megállapította, hogy az
adatkezeléshez fűződő érdeke törvényes, egyértelmű és valós, ezért megállapítható a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek az adatkezelés alapjául szolgálhat.
Tájékoztatás: az érdekmérlegelési teszt elérhető a honlapon a Jogi nyilatkozatok között, a Campus
Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékleteként

