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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az Erasmus+ TCA/ Európai Szolidaritási Testület nemzetközi NET eseményekre való 

jelentkezések és az azzal összefüggő egyéb adatkezelések kapcsán 

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy részletes és teljeskörű tájékoztatást nyújtson az Érintettek 

részére a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban mint: Adatfeldolgozó) által alkalmazott 

adatvédelmi és adatkezelési elvekről az ERASMUS+ TCA / Európai Szolidaritási Testület 

nemzetközi NET keretében meghirdetésre kerülő eseményekhez kapcsolódó jelentkezésekhez.  

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Név: Oktatási, Ifjúsági, Sport- és Kulturális Főigazgatóság (B.4 egység) Erasmus+ Koordináció 

Elérhetőség:  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement  

Email cím:   eu-erasmus-esc-personal-data@ec.europa.eu  

 

 

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

 

Név:     Tempus Közalapítvány 

Elérhetőség:    1077 Budapest Kéthly Anna tér 1., Tel.:06-1-237-1300 

Email cím:     info@tpf.hu     

Adatvédelmi tisztviselő neve:  dr. Ugrai Gábor  

Elérhetősége:    adatvedelem@tpf.hu  

 

4. FOGALMAK 

 

„adatkezelés”   a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„adatkezelő”   az az uniós intézmény vagy szerv vagy főigazgatóság vagy 

bármely más szervezeti egység, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit egy konkrét uniós 

jogi aktus határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós jog is meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”   az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

„érintett”    azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
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„hozzájárulás”   az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

„személyes adat”   azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

„nemzeti felügyeleti hatóság” egy tagállam által az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikke vagy az 

(EU) 2016/680 irányelv 41. cikke értelmében létrehozott független közhatalmi szerv; 

„uniós intézmények és szervek” az EUSZ, az EUMSZ vagy az Euratom-Szerződés által, vagy 

azok alapján létrehozott uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek. 

 

5. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ALAPELVEK  

(személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek) 

 

A személyes adatok: 

- kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 

- gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell, hogy történjen, és azok további 

kezelésére nem kerülhet sor ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 13. cikknek 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további 

adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 

- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 

- pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljaira figyelemmel pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

 

- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljából szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak annyiban kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére 

a 13. cikknek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintett jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

 

- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jellege”). 

 

Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
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6. AZ ADATGYŰJTÉS TÉNYE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS  

JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A Tempus Közalapítvány a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített formában, a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően az alábbiakban ismerteti az adatgyűjtés tényét, az adatkezelés 

jogalapját, céljait, valamint a jogszabályi hátterét.  

A Tempus Közalapítvány, mint adatfeldolgozó az Erasmus+ TCA/ Európai Szolidaritási Testület 

nemzetközi NET eseményekre való jelentkezések kapcsán kezeli és feldolgozza az érintett 

személyek személyes adatait.  

Ezen adatkezelések jogszabályi hátterét AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2018/1725 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, 

hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelete szabályozza.  

Az adatkezelés jogalapja a rendelet 5. cikk (1) bekezdésének d.) pontja szabályozza (az érintett 

önkéntes hozzájárulása). Ezen jogalap az eseményekre való jelentkezésekre vonatkozik, azonban 

további adatkezelési célonként eltérő lehet. 

  

7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és a technológia állása, a megvalósítás költségei, 

valamint az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, továbbá a természetes személyek 

jogait és szabadságait érintő, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot, ideértve, többek között, adott esetben: 

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítását; 

- fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatok rendelkezésre állása és a hozzájuk 

való hozzáférés kellő időben való helyreállításának a képességét; 

- az adatkezelés biztonságának biztosítására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

 

8. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő a jelentkezés során és azt követően, az alábbi személyes adatait kezeli az 

Érintetteknek: 

- vezetéknév, 

- keresztnév,  

- nem, 

- állandó lakcím (város), 

- állandó lakcím – közterület neve és jellege, házszám és ajtó 

- állandó lakcím (irányítószám), 

- értesítési cím – irányítószám, város, közterület neve, házszám, ajtó, 

- telefonszám (körzetszámmal), 

- e-mail cím, 
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- születési hely, 

- születési dátum, 

- nemzetiség, 

- anyja születési neve, 

- utazáshoz használni kívánt dokumentum típusa, 

- magyarországi tartózkodáshoz nyújtott finanszírozás típusa, 

- speciális egészségügyi igények, mik az utazás megszervezését érinthetik, 

- nyelvtudás,  

- referenciaszemély 

- referenciaszemély e-mail címe 

 

9. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Az adatkezelés céljai, hogy az ERASMUS+ TCA / Európai Szolidaritási Testület nemzetközi NET 

keretében egyéni fejlesztő programok szervezése és lebonyolítása. 

- egyéni fejlesztő programra való jelentkezés regisztrálása, /jogalap: 5. cikk (1) d.)/ 

- a jelentkezés szakmai elbírálása, /jogalap: 5. cikk (1) d.)/ 

- kapcsolattartás, /jogalap: 5. cikk (1) d.)/ 

- a kiválasztott résztvevőkkel megállapodás kötése /jogalap: 5. cikk (1) c.)/  

- utazás megszervezése, /jogalap: 5. cikk (1) c.)/ 

- utazás szervezése szempontjából lényeges speciális egészségügyi igények figyelembevétele, az 

Érintett utazásának megkönnyítése. /jogalap: 5. cikk (1) d.)/ 

- kérdőív kiküldése (on the spot, follow up) /jogalap: 5. cikk (1) d.)/ 

 

 

10. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Azokban az esetekben, ahol maga az Érintett adta meg a hozzájárulását az adatai kezeléshez, ott a 

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 10 évig. Más esetekben 9 évig kell megőrizni a személyes 

adatokat.  

A hozzájárulás visszavonásának módja egy e-mail küldése az adatvedelem@tpf.hu,  gdpr@tpf.hu  email 

címre „Adatok törlése” tárggyal. 

11. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

Nem történik adattovábbítás harmadik országba.  

Adattovábbítás hatóság részére: 

A jogszabályokban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve 

igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a 

szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet személyes adatot. Az adatkezelő a hatósági 

megkeresésnek, jogszabályból eredően köteles eleget tenni. Adattovábbítás történhet harmadik fél 

számára, de csak és kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, és az előzetesen megadott 

teljeskörű adatkezelési tájékoztató megismertetésével.   
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12. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE 

Az adatokat Adatfeldolgozó és az Adatkezelők azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek 

az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó gondoskodott arról, hogy a személyes adatokat megismerő munkavállalói megfelelő 

jogosultsággal rendelkeznek, továbbá adatvédelmi oktatásban is részesültek.  

 

13. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által kezelt, Önre vonatkozó 

személyes adatokról. 

Önnek, mint Érintettnek joga van a személyes adatai kapcsán és az adatkezeléssel összefüggésben: 

- Az előzetes tájékozódáshoz való jog (15. cikk):  

- az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató 

szolgálja. 

 

- A hozzáféréshez való́ jog (17. cikk):  

- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 

rendelkezésére kell bocsássa. 

- Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, 

hogy az érintettet tájékoztassa: 

 milyen személyes adatait, 

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési cél miatt, 

 milyen forrásból 

 mennyi ideig kezeli 

 az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

- Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül, az érintett által megadott 

elérhetőségekre küldött elektronikus levélben teljesíti.  

 

- A helyesbítéshez való jog (18. cikk):  

 az érintett kérelmére a személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait helyesbítenie, 

pontosítania, illetve kiegészíteni kell.  

 Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő 

módosítsa valamely személyes adatát ((például bármikor megváltoztathatja az e-mail 

címét).  

 Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti. 

 Az érintett személyek nyilatkozatot írnak alá melyben a személyes adataikat maguk adják 

meg. Amennyiben ezen megadott adatokban változás következene be, újabb nyilatkozat 

kitöltését kell megtenniük.  

 

- Az elfeledtetéshez (törléshez) való́ jog (19. cikk):  

 az érintett – ha a személyes adatokra a jogalapot biztosító kezelés céljából már nincs 

szükség, vagy az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, vagy adatait jogellenesen 

kezelik, vagy jog előírja a törlést - a megadott elérhetőségein keresztül, jogosult érintett 

írásban kérni, hogy az adatkezelő a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül 

törölje. 
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 A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a kérelem alapozatlan vagy 

túlzó, vagy jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például 

az, ha az irattározásra vonatkozó́, belső̋ szabályzatban foglalt határidő̋ nem telt le. 

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az érintett kérelmét 

legfeljebb harminc napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre 

küldött elektronikus levélben – az értesítési kötelezettség érvényesülésének elősegítése 

érdekében - értesíti.  

 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

 az érintett kérelmére, valamint a jogszabályban meghatározott további esetekben 

személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adatok 

pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az érintettnek védendő érdekéből 

szüksége van és igényli az adatait, vagy az érintett eleve tiltakozott az adatkezelés ellen. 

 

- Az adathordozhatósághoz való jog:  

 Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az 

adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható́ formátumban megkapja. Az adathordozhatósághoz való 

jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható́ – 

kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

 

- A tiltakozáshoz való́ jog:  

 az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a megadott elérhetőségeken keresztül, 

írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen 

kezelné, továbbítaná́, felhasználná́. (Például közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljából történik az adatkezelés.) 

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó 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. Adatkezelő a kérelem benyújtásától 

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Tempus Közalapítvány - 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. 

Ön, mint Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu, gdpr@tpf.hu  

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselőjéhez fordulhat fenti elérhetőségen keresztül. 

Ön bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítésére vagy azok Adatkezelő általi törlésére. 

Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu; gdpr@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül helyesbíti, illetve – hozzájárulás jogalap esetén - törli az adatokat.  

Amennyiben az Adatkezelőnek a jogszabályból eredő kötelezettsége miatt nem kell a továbbiakban 

tárolnia e személyes adatokat.  
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Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. 

Az Érintett panasszal élhet az adatkezelés ellen az az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél 

(adatvedelem@tpf.hu, gdpr@tpf.hu), a bíróságnál és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; 

www.naih.hu). 

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. 

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

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. 

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. 

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

honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa. 

 

Budapest 2023. március 8. 
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