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Adatkezelési tájékoztató 

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg 

hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására vonatkozóan. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja: Az adatkezelés az érintettek részére is átlátható módon 

történő bemutatása (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) a.) pontja alapján). A dokumentum 

célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elvekről. 

Az Adatkezelő neve, elérhetősége: 

Az Adatkezelő neve: TEMPUS Közalapítvány 

Székhely: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.  

Elérhetősége: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.  

Telefon: +361-237-1300 

E-mail: adatvedelem@tpf.hu  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Ugrai Gábor  

Az adatkezelés helye: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az Európai Parlament és a Tanács 

(EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2016/679 sz. rendelete biztosítja. A magyarországi 

jogszabályi környezetet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. tv. (Info. tv.) biztosítja.   

Az érintettek a hozzájárulásukat adták a személyes adataiknak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja valamint a 9. cikk (2) bekezdés a.) pontja 

szerint.  

Az adatkezelés leírása: A felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány kiegészítő 

támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő 

vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat 

nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást 

igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban. 

Az érintett személyek, valamint a kezelt személyes adatok köre:  

a.) Érintettek köre: Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak, a 

kórtörténeti összefoglalót kiállító orvos, pályázati koordinátorok.  

b.) Kezelt személyes adatok köre:  

mailto:adatvedelem@tpf.hu


 

2 

 

- a pályázó neve, 

- a pályázó születési neve, 

- születési hely, 

- születési idő, 

- anyja születési neve, 

- állandó lakcíme, 

- tartózkodási helye, 

- e-mail cím, 

- telefonszám, 

- betegségének vagy fogyatékosságának ismertetése, 

- kórtörténeti összefoglaló,  

- az orvos neve, elérhetősége, 

- pályázati koordinátor neve, e-mail címe. 

A személyes adatok forrása: A személyes adatok közvetlenül az érintettektől kerülnek az 

adatkezelő birtokába, az érintettek beleegyezésével.  

Az adatkezelés célja(i): Az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi 

és szakmai nyomonkövetése, a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány beszámolási 

kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések elkészítése, információs anyagok készítése, 

kutatások felmérések végzése.  

Az adatkezelés időtartama: 10 év, jogszabályi kötelezettségek alapján.  

Az általános adatvédelmi irányelvek:  

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű és előzetes tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az 

adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig 

biztonságos módon kell megvalósítani.  

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. 
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Ezekről a követelményekről az adatkezelő belső szabályzataiban rendelkezni szükséges.  

Az adatok minősége: 

A személyes adatokra vonatkozó követelmények az adatkezelés során: 

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. 

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon 

nem szabad felhasználni. 

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon 

nem terjeszkedhetnek túl. 

d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük. 

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a 

tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett kérésére – vissza nem állítható módon, véglegesen 

törli, amennyiben fennáll az alábbi indokok egyike: 

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

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett 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; 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az adatkezelés során rögzített személyes adatokhoz (a jogszabályban és a jelen tájékoztatóban) 

meghatározott időtartam alatt - az adatkezelő arra felhatalmazott és kijelölt munkatársai, 

szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

Nem történik adattovábbítás harmadik országba.  

Adattovábbítás hatóság részére: 

A jogszabályban 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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Adatbiztonsági intézkedések: 

A Tempus Közalapítvány, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a tudomány jelenlegi állásának 

megfelelő, adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott 

annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezelő gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalói megfelelően lettek 

tájékoztatva az adatvédelmi követelményekről, valamint adatvédelmi oktatásban részesültek.  

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az 

esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.  

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált 

adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan 

megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy 

terjesztés megakadályozására. Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 

Az érintetteket megillető jogok: 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az 

adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 

kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja. 

A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével 

összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére 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 

elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.  

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben 

meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait 

helyesbítenie, pontosítania, illetve kiegészíteni kell. Az érintett a megadott elérhetőségeken 
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keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például 

bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az adatkezelő az 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) való jog (GDPR 17. 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 

elérhetőségeinken keresztül, jogosult érintett írásban kérni, hogy az adatkezelő a személyes adatait 

indokolatlan késedelem nélkül törölje. 

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 vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő 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 (GDPR 19. cikk) – értesíti.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): 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 (GDPR 20. cikk): 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 olvasható formátumban megkapja. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a 

megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a 

személyes adatokat jogellenesen kezelné, továbbítaná, felhasználná. (például közveten 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik az adatkezelés).   

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek 

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos 

kérelmekre késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon 

belül válaszol és tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát - ez a határidő további hatvan nappal meghosszabbítható, 

de ebben az esetben a kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről a 

Tempus Közalapítványnak tájékoztatnia kell az érintettet. 
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E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Tempus Közalapítvány, mint adatkezelőtől 

bármikor, írásban - további formai kötöttséget mellőzve - kérhetnek tájékoztatást az alábbi 

módok egyikén: 

 a Tempus Közalapítvány székhelyére, küldött ajánlott levélben, 

 valamint e-mailben az adatvedelem@tpf.hu  e-mail címen. 

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. 

 

 Budapest, 2022. február 
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