
 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT a  

’PROFFORMANCE+ ’Professionalism and high performance in Higher 

Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers’  

projekthez kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez 

 

1. A nyilatkozat célja  

A nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a TKA 

(Tempus Közalapítvány), mint kapcsolt szervezet, a konzorciumi partnerek, valamint az 

Európai Bizottság és EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) által a 

PROFFORMANCE+ projektben (a továbbiakban: Projekt) feldolgozott személyes adatok 

védelméről. 

1.1 Az Európai Bizottság, illetve az általa meghatalmazott EACEA által támogatott Projekt 

megvalósítása érdekében a Tempus Közalapítvány a KIM (Kulturális és Innovációs 

Minisztérium) által kijelölve, mint kapcsolt szervezet kezeli a PROFFORMANCE+ 

projektben a személyes adatokat.  

1.2 A jelen tájékoztató azokat az adatkezeléseket tartalmazza, amelyeket a Tempus 

Közalapítvány a Projektben ellátott feladatainak teljesítéséhez feldolgoz az Európai 

Bizottság és az általa meghatalmazott Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség által. 

1.3 Jelen tájékoztató kiterjed a konzorciumi partnerek által a megállapodásokban szereplő 

feladatok elvégzése során felmerülő adatkezelésekre is.  

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 

intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, valamint az általános adatvédelmi rendeletről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és 

Tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján történik. 

2. Az adatkezelés céljai 

Az adatkezelés céljai a projekt előkészítésével és a végrehajtásával, valamint a beszámolókkal 

összefüggő kapcsolattartás, szerződéskötések lebonyolítása, a Projekt eredményeinek 

disszeminálása, beszámolók készítése és benyújtása az Európai Bizottság, illetve az általa 

meghatalmazott Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség számára. Továbbá 

hírlevél, kommunikációs, promóciós és tájékoztató anyagok küldése az érintettek részére.  
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A projekt célja a projekteredmények disszeminációja, a korábban kifejlesztett értékelő eszköz 

továbbfejlesztése, oktatói támogató rendszer kidolgozása, kurzusok kifejlesztése, jó példák és 

gyakorlatok gyűjtése és terjesztése a felsőoktatásban dolgozó oktatók támogatására és 

teljesítményének fejlesztése érdekében. 

3. Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai 

3.1 Adatkezelő adatai:  

Név: Európai Bizottság, illetve az általa meghatalmazott Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 

Végrehajtó Ügynökség. 

Elérhetőség: az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Bizottság adatvédelmi 

nyilatkozataiban feltüntetett kapcsolattartó pontokon, illetve az európai adatvédelmi 

biztosnál lehet tájékoztatást kérni. 

3.2 Adatfeldolgozó adatai: 

Név: Tempus Közalapítvány 

Székhely: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. 

Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Pf. 508. 

Telefonszám: +36-1-237-1300 

Képviseli: Czibere Károly, elnök 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Ugrai Gábor  

Email cím: adatvedelem@tpf.hu  

4. A kezelt személyes adatok köre: 

A Projekt megvalósítása céljából az alábbi személyes adatokat kezeli: 

- a nem természetes személy Szerződő Fél által a szerződésben kapcsolattartóként 

megjelölt személy adatait a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez 

- természetes személy Szerződő Félnek a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez 

szükséges adatait 

- a „Jó gyakorlat” pályázati felhívásra jelentkező oktatók, projektgazdák személyes 

adatait,  

- a rendezvényeken, munkacsoportokban résztvevők személyes adatait,  

- a projekttevékenységekben résztvevő intézmények képviselőinek személyes adatait 

- a partnerszervezetekkel és a Projekt megvalósításába bevont szakértőkkel kötött 

szerződések alapján a beszámolókban szereplő személyes adatokat. 

A Projekt során az alábbi adatkezeléseket végzi az Európai Bizottság, illetve a 

meghatalmazásából eljáró Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, 

Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a kapcsolt szervezet, a Tempus 

Közalapítvány, illetve az egyes partneri feladatoknál a konzorciumi partnerek: 

Szerződéskötés 

- a nem természetes személy Szerződő Fél által a szerződésben kapcsolattartóként 

megjelölt személy adatait a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez: név, beosztás, 

telefonszám, e-mail cím; 

mailto:adatvedelem@tpf.hu


 
 

3 
 

- természetes személy Szerződő Féllel kötött szerződés esetében a jogszabályban 

meghatározott és a kifizetésekhez szükséges adatokat kezeli (a pályázati anyagokban 

és beszámolókban megtalálhatóak még: munkáltató megnevezése, önéletrajz, szakmai 

tapasztalat (publikációk, korábbi munkahelyeken betöltött munkakörök stb.); 

Jógyakorlat díjfelhívás 

A „Jó gyakorlat” díj pályázati felhívás eredményeként az ingyenes, nyilvánosan 

hozzáférhető online adatbázis működtetése során az alábbi személyes adatokat kezeli: 

pályázati dokumentációban szereplő személyes adatokat, amelyek: szerző(k) 

kapcsolattartójának neve, intézménye, telefonszáma, pozíciója, e-mailes elérhetősége).  

A fenti adatok közül, a szerző(k) hozzájárulásával nyilvánosan, bárki számára csak a 

nyilvános megjelöléssel bekért adatok elérhetőek a módszertanok Adatkezelő által 

létrehozott honlapon való publikálása során.  

A projekt megvalósításába bevont szakértők esetében:  

A projekt honlapján előzetes hozzájárulás alapján megjelentethetők a közreműködők 

alábbi adatai: név, intézmény, ország, email cím, fénykép, rövid profil leírás; 

- a partnerszervezetek által, illetve a koordinátor által közvetlenül a teljesítésbe bevont 

szakértők személyes adatait kezeli (a támogatás felhasználását alátámasztó 

dokumentációhoz, illetve utazásszervezéshez szükséges adatok – neve, elérhetősége, 

munkáltató, önéletrajz, szakmai tapasztalat (pl. publikációk, korábbi munkahelyeken 

betöltött munkakörök). 

Intézményi közreműködések: 

- A projekt során az intézményi közreműködés kapcsán a kapcsolattartó és a 

közreműködő személyek adatai: név, intézmény, beosztás, email cím, telefonszám, 

szakmai tapasztalat 

- A projekttevékenységek kapcsán megadott adatok, valamint az intézményi 

közreműködés során gyűjtött adatok tudományos és statisztikai célra kerülnek 

felhasználásra, a kitöltő szakember személye a beérkezett válaszok feldolgozását 

követően nem lesz azonosítható, anonimizáltan kerül felhasználásra. 

PROFFORMANCE Értékelő eszköz 

- A PROFFORMANCE értékelő eszköz regisztrációkor az alábbi adatok megadása 

szükséges: név, email, ország, valamint az értékelési feladat kiosztásakor az intézmény, 

intézményi egység, valamit a kérdőív kitöltésekor a kor és a nem, statisztikai célból. A 

kitöltött adatokat, egyéni feladat esetén csak a feladat szervezője látja. Intézményi 

egység szintjén indított értékelési feladatok esetében, a közvetlen felettes, 

konzorciumi szinten indított értékeléseknél a konzorcium megbízott adminisztrátora, 

adatkezelője láthatja a személyes adatokat. Több szintű értékelési feladat esetében is 

mindig csak a közvetlen felettes látja az alá tartozó kitöltők adatait, a fentebbi 

szinteken lévők csak aggregát adatokat látnak. 
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- Az adatbázis kezelője a Tempus Közalapítvány a gondos gazda szerepében védi az 

egyéni és intézményi szinten gyűjtött, az adatbázisban szereplő adatokat. Azokat 

harmadik félnek nem adja át és azokat engedély nélkül nem használja fel. Amennyiben 

a Tempus Közalapítvány megbízást kap egy magasabb szintű, nemzeti vagy nemzetközi 

értékelési folyamat lefolytatására, ebben az esetben, ezt megfelelően kommunikálva 

bevonhat intézményeket a felmérésbe, de ebben az esetben is a személyes adatok 

felhasználása csak a személyek közvetlen felettese számára lehetséges. Minden 

feljebbi szint csak aggregát adatokat láthat. 

- Az adatok a felhasználó kérésre törölhetőek a rendszerből.  

Hírlevél küldése esetében:  

- Az érintett neve, e-mail címe.  

A hírlevélre feliratkozással az érintett beleegyeik, hogy számára a projekttel és 

kapcsolódó témákkal kapcsolatban – ezzel ellentétes kérésig, azaz leiratkozásig - 

információs anyagokat küldjenek a PROFFORMANCE+ projekt képviselői.  

5. Az adatkezelés jogalapja, céljai és módja 

5.1 Az adatkezelés jogalapja a nem természetes személy Szerződő Fél által a 

szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személy adatait a szerződés 

előkészítéséhez és teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az 

Adatkezelő jogos érdeke.  

Az adatkezelés célja a Projekt megvalósítására kötött szerződés előkészítéséhez és 

teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, disszemináció, beszámoló készítés. 

Az Adatkezelő a jogos érdekét érdekmérlegelési tesztben megvizsgálta, az 

érdekmérlegelési teszt a jelen tájékoztató 1. számú melléklete.  

5.2 Az adatkezelés jogalapja a természetes személy szerződő féllel kötött szerződés 

előkészítése és megkötése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a 

szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. 

Az adatkezelés célja a Projekt megvalósításához szükséges szakértői szerződések 

előkészítése és teljesítése. 

5.3 Az adatkezelés jogalapja a „Jó gyakorlat” pályázati felhívásra jelentkezők és projekt 

tevekénységekben résztvevő válaszadók esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.  Az adatkezelés célja: jó 

gyakorlatok megosztása. 

5.4 Az adatkezelés jogalapja a partnerszervezetek által a projekt teljesítésébe bevont 

szakértők személyes adatai kezelése tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelő a jogos érdekét érdekmérlegelési 

tesztben megvizsgálta, az érdekmérlegelési teszt a jelen tájékoztató 1. számú 

melléklete. Az adatkezelés célja, hogy a Projekt megvalósításához a 

partnerszervezetek szakértői bevonásra kerüljenek. 

5.5 A Projekt megvalósítása során a jelen nyilatkozat 5. pontjában meghatározott 

céllal kezeli az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat.  
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5.6 Az adatkezelés jogalapja a hírlevél küldése kapcsán: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) 

pontja az érintett önkéntes hozzájárulása.  

6. Az adatok megismerésére jogosultak 

A személyes adatokhoz hozzáférnek a TKA azon munkatársai, akiknek a projekt megvalósítása 

munkaköri feladatkörébe tartozik, a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztése csoport, 

Informatikai csoport, a Kommunikációs Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, a Főigazgatóság, 

a Kuratórium, az KIM, az adatkezelő ellenőrzésére jogosult szervek, az Európai Bizottság által 

felkért könyvelő iroda, auditotok. 

A TKA a személyes adatokat az Európai Bizottság és az EACEA, valamint a PROFFORMANCE+ 

Projekt konzorciumi partnerei részére a 2018/1725 EU rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) és c) 

pontja alapján teszi hozzáférhetővé. 

7. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az ellenőrzését ellátó szervek ellenőrzési jogának gyakorlására nyitva álló 

határidőig megőrzi az adatokat. Az Ávr. 101.§ alapján a megőrzési idő 10 év. 

A hírlevéllel összefüggő személyes adatok kezelése esetében az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig.  

8. Adattovábbítás harmadik országba 

A személyes adatok az Európai Unión vagy az EGT tagállamokon kívüli országba akkor kerül 

továbbításra Grúziába, illetve Szerbiába amennyiben a projekt megvalósítása érdekében 

szükséges. Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 46. cikk (1) és (2) bekezdés b) pontja: az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó abban az esetben továbbíthat harmadik országba adatot, ha 

megfelelő garanciákat nyújtott az adatkezeléssel érintett személy részére. Megfelelő garancia 

a Bizottság által vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi 

kikötések alkalmazása. 

9. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról  

9.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó által 

kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, 

a 3.2 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. 

9.2 Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, 

általa kezelt  

- 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.  
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9.3 Ön bármikor jogosult: 

- helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni 

- adatainak törlését, amennyiben a GDPR szerint az adatkezelés már nem kötelező. 

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. 

9.4 Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az 

Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 

9.5 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 a 

GDPR szerinti indokok egyike fennáll. 

9.6 Ön panasszal fordulhat: 

- az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@tpf.hu) és 

- az Európai Adatvédelmi Biztoshoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz.  

Az érintett a jogainak esetleges megsértése esetén a 2011. évi CXII (Info tv.) 22. § a) 

pontja szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát 

kezdeményezheti, valamint a b) pont alapján a hatóság adatvédelmi hatósági 

eljárásának lefolytatását kérelmezheti. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Web cím: www.naih.hu   

Az érintett az Info tv.  23. §-ban foglaltak szerint jogainak érvényesítés érdekében 

bírósághoz fordulhat. 

9.7 Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, az 

Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen 

esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő 

személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, 

mailto:adatvedelem@tpf.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

10.2 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. 

10.3 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és 

tájékoztatókat egyoldalúan módosítsa  

Melléklet: 

1. sz. melléklet: a PROFFORMANCE+ projekttel kapcsolatos szakértői és kapcsolattartói 

személyes adatok kezeléséről 
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1. sz. melléklet 

Érdekmérlegelési teszt 

a PROFFORMANCE projekttel kapcsolatos szakértői és kapcsolattartói 

személyes adatok kezeléséről 

 

1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének indoka: 

A jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésnek az indoka, hogy megvizsgálja, hogy a csatolt 

szervezet, a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) a vonatkozó jogszabályoknak (a 

GDPR rendeletnek1 és az Infotörvénynek2) megfelelően kezeli-e a szakértők és kapcsolattartók 

(a továbbiakban: Érintett) személyes adatait, amelyeket nem az Érintettektől szerzett be, 

amikor a szerződés megkötése és teljesítése érdekében, a projekt eredményeinek 

disszeminálása, a beszámolók elkészítése során és a kapcsolattartás érdekében kezeli. A TKA 

a teszt során megvizsgálja a saját jogos érdekét és a szakértők érdekét, valamint a 

kapcsolattartók érdekét, a kapcsolódó alapjogokat, illetve ezen érdekek egyensúlyát, az 

Érintett által gyakorolható jogokat. 

2. Érdekmérlegelési teszt tárgya:  

A TKA az Érintett személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára 

alapítja. A TKA érdekmérlegelési tesztben vizsgálja meg saját jogos érdekét és a nem 

természetes személy Szerződő fél (a továbbiakban Szerződő partner) érdekét. 

3. TKA megvizsgálja, hogy feltétlenül szükséges-e az adatkezelés, van-e alternatív megoldás 

az adatkezelési cél eléréséhez  

A TKA az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:  

kapcsolattartó adatai: kapcsolattartó neve, munkáltatója és e-mail címe;  

szakértő adatai: szakértő neve, elérhetősége, születési helye és dátuma, személyes azonosító 

számai (adószám, TAJ-szám, igazolványok száma), bankszámlaszáma, munkáltatója, 

önéletrajza, szakmai tapasztalata (pl. publikációk, korábbi munkahelyeken betöltött 

munkakörök) 

A fenti személyes adatok szükségesek a TKA és Szerződő partnerei között a PROFFORMANCE+ 

projekt megvalósítására kötött szerződés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz. A szerződés 

a TKA és Szerződő partner között jött létre, akivel az Érintett jogviszonyban áll (pl. 

munkajogviszony, egyéb szerződéses viszony). 

 
1 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 
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A szerződéskötések biztosításához, a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez, a projekt 

eredményeinek disszeminálásához, a beszámolók készítéséhez a szakértő és a kapcsolattartók 

fentiekben megjelölt személyes adatainak kezelése nélkülözhetetlen, az adatkezelési cél más 

alternatív módon nem érhető el. 

4. A TKA jogos érdekeinek meghatározása: 

TKA jogos érdekének azonosítása, az adatkezelés célja: A TKA-nak és a Szerződő partnerének 

is egyaránt célja, hogy az egymással kötött szerződésben vállalt feladataikat ellássák és a 

teljesítést elősegítsék. 

A személyes adatok szükségszerűek az adatkezelési cél eléréséhez, a PROFFORMANCE+ 

projektben az Érintettek részvételével történő feladatok ellátásához, amely a TKA és Szerződő 

Partnere között kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. 

5. Személyes adatok kezelésének időtartama: 

A szerződésben rögzített Érintett személyes adatok őrzési ideje a PROFFORMANCE+ projekt 

lezárását követő 10 év. A megőrzési idő indoka: a TKA ellenőrzésére jogosult szervek a 

program lezárását követő 10 évig ellenőrizhetik a PROFFORMANCE+ projektet. 

6. Adatvédelmi elvek érvényesülése és az adatok forrása 

Az adatkezelés biztosítékai: a TKA biztosítja az Érintett részére, hogy a GDPR rendelet 5. 

cikkében megfogalmazott adatkezelési elvek az adatkezelés időtartama alatt érvényesüljenek. 

Az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, jogaikat és jogorvoslathoz való jogukat 

Adatkezelési tájékoztató tartalmazza részletesen. 

Az adatok forrása: 

Az Érintett személyes adatait a TKA rendelkezésére a Szerződő partner bocsátja, aki az 

adatkezelési cél érdekében átadja a TKA részére.  

Az Érintett személyes adatait a TKA a saját és a Szerződő partnere jogos érdekében veszi át és 

kezeli. 

7. Annak meghatározása, hogy a TKA jogos érdeke miért jelent arányos korlátozást az 

Érintett jogainak gyakorlására 

A TKA az adatkezelése során az adatkezelési elvek szerint jár el, és biztosítja adatkezelése 

során, hogy az Érintett az őt megillető jogokat gyakorolja. 

A TKA adatkezelése az Érintettnek nem okoz nagyfokú érdeksérelmet. 

8. Eredmény:   

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként a TKA 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. 

 


