
 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ ÉS COLLEGIUM HUNGARICUM 

PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ 

 

1. A nyilatkozat célja 

 

A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott 

adatvédelmi és adatkezelési elvekről a Magyar Állami Eötvös ösztöndíj és a Collegium 

Hungaricum programhoz kapcsolódóan. 

 

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a Magyar Állami Eötvös ösztöndíj és 

Collegium Hungaricum programra pályázók személyes adatait kezeli. 

 

 

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 neve: dr. Ugrai Gábor  

E-mail-cím:  adatvedelem@tpf.hu 

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 

 

A következő személyes adatait kezeljük: 

Név 

Születéskori név 

E-mail 

Telefonszám 

Születési hely, idő 

Neme 

Állampolgárság 

Anyja neve 

Korhatárkedvezmény esetében:  

CSED/TGYÁS, GYED, GYES, GYET ellátásban részesülés időtartama 

Igazolványszám 

Lakcím 

Sürgősségi esetben értesítendő (név, cím, telefon, e-mail) 

Tanulmányi és nyelvvizsga-adatok 

Bankszámla adatok 

 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen 

módosítás vagy változás történne, kérem, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen. 
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4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

 

4.1. Adatkezelés a pályázási folyamat során 

 

4.1.1 Az adatkezelésre az Ön nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza, 

hogy elfogadja, hogy a pályázás során közölt személyes adatai a jelen tájékoztatóban foglaltak 

szerint felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés 

megkötésének előkészítése.  

Ezen nyilatkozatot Ön a http://scholarship.hu pályázati felületen adja meg, a pályázat 

benyújtásakor. 

 

Abban az esetben, ha Ön olyan Magyar Állami Eötvös ösztöndíj programországba pályázik, 

amely nem az Európai Unió tagállama, Adatkezelő által nem történik adattovábbítás, a 

személyes adatokat kizárólag Ön bocsátja rendelkezésre 

 

4.1.2. Az adatkezelés célja az Ön pályázatának elbírálása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre 

bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a pályázati folyamatban használja. 

 

4.2 Adatkezelés az ösztöndíjprogram megvalósítása során 

 

4.2.1 Az adatkezelésre az Ön és az érintett felsőoktatási intézmény között létrejött ösztöndíj 

jogviszony 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. 

 

4.2.2. Az adatkezelés célja az Ön ösztöndíjának megvalósítása. Adatkezelő az Ön által 

rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja. 

 

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása 

- hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, 

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

4.4. 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 adatok kezelése az ösztöndíjhoz kapcsolódó záróbeszámoló benyújtásától számított 10 évig 

tart. 
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6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

 

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai 

jogosultak 

megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. 

Emellett a további személyek férnek hozzá az Ön adataihoz: 

• a Tempus Közalapítvány által felkért szakértők 

 

 

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 30 napon 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 kérni. Adatkezelő az 

adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon 

belül helyesbíti az adatokat. 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 

követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

7.5. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
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c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) 

bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

7.6. Az Érintett panasszal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@tpf.hu), a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu), illetve bírósághoz 

fordulhat. 

 

7.7. 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 egyoldalúan módosítsa. 

 

Utolsó módosítás: 2022.10.24. 

 


