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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

ösztöndíjpályázatában részt vevő személyek személyes adatainak a kezeléséről 

 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Telefonszám: +36 1 432 9000  

E-mail cím: nke@uni-nke.hu  

Honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/ 

Képviseli: Dr. Deli Gergely rektor  

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  

Dr. Debreceniné Deák Veronika 

Közvetlen elérhetősége: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000/ 29833 mellék 

3. Tájékoztató az ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan az érintettek részére, ab-

ban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adato-

kat  

3.1. Jelentkezési eljárással összefüggő adatkezelés 

                                                           
1 GDPR: General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 

április 27.) 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 adatvé-
delmi rendelet). 

Érintettek 

kategóriái 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Az adatszolgál-

tatás elmara-

dásának követ-

kezménye 

Az ösztön-

díjra pá-

lyázó hall-

gatók. 

Név, e-mail cím, 

szakmai önéletrajz 

és motivációs levél 

személyes adattart-

alma, a pályázati 

feltételek igazolá-

sára szolgáló doku-

mentumok (lecke-

könyv, hallgatói jog-

viszony-igazolás, 

nyelvvizsga) szemé-

lyes adattartalma, 

továbbá a pályázati 

A pályázatra 

történő jelent-

kezés vizsgá-

lata, elbírá-

lása, valamint 

a pályázat le-

bonyolítása. 

GDPR1 6. cikk 

(1) bekezdés 

b) pontja alap-

ján a pályázati 

anyag az Érin-

tett a pályázati 

nyertességgel 

együtt járó 

szerződéskö-

tésre irányuló 

szándéknyilat-

kozatának mi-

nősül. 

Az adatszolgálta-

tás a pályázat el-

bírálásához szük-

séges. A pályázat 

nem bírálható el 

a szükséges iga-

zolások hiányá-

ban. 
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3.2. Szerződéskötéssel összefüggő adatkezelés 

4. Tájékoztató az ösztöndíj pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokban 

szereplő személyes adatokkal kapcsolatosan, abban az esetben, amikor köz-

vetetten jut az Egyetem tudomására az érintett személyes adata  

Érintettek ka-

tegóriái 

Kezelt ada-

tok köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Személyes 

adatok for-

rása 

Ajánlást tévő 

tanszékvezető. 

Név, aláírás, 

az ajánlás 

esetleges to-

vábbi szemé-

lyes adattart-

alma. 

A pályázat elbírá-

lásának lehetővé 

tétele, a bíráló bi-

zottság minden 

pályázati anyagot 

külön megvizsgál 

annak megállapí-

tása végett, hogy 

megfelel-e a ki-

írásban foglaltak-

nak. A szakmai 

felkészültség iga-

zolása. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) 

pont alapján az 

adatkezelés az 

Egyetem jogos 

érdeke. 

A pályázó adja 

meg a pályázati 

anyag benyúj-

tásával egyide-

jűleg, a pályá-

zati anyag ré-

szeként. 

 

elbírásálnál előny-

ként feltüntetett te-

vékenységek igazo-

lására szolgáló do-

kumentumok sze-

mélyes adattart-

alma. Nyertes pá-

lyázók esetén: szak-

mai beszámoló sze-

mélyes adattart-

alma. 

 

Érintettek 

kategóriái 
Kezelt adatok köre 

Adatkezelés 

célja 
Jogalap 

Adatszolgálta-

tás elmaradásá-

nak következ-

ménye 

A pályáza-

ton nyert 

természe-

tes szemé-

lyek. 

Név, születési név, 

születési hely és idő, 

anyja neve, lakcím, 

TAJ szám, személyi 

igazolvány szám, adó-

azonosító jel, legma-

gasabb iskolai vég-

zettség, végzettséget 

igazoló okiratot kibo-

csátó intézmény neve, 

okirat száma, okirat 

kiállításának dátuma, 

számlavezető bank, 

bankszámla szám, te-

lefonszám, e-mail cím, 

Neptun kód. 

Az Adatkezelő 

és a Pályázó 

között létrejött 

megállapodás 

teljesítésének 

biztosítása, az 

ösztöndíj folyó-

sítása és a pá-

lyázati feltéte-

lekben szereplő 

kötelezettségek 

rögzítése. 

GDPR 6. 

cikk (1) be-

kezdés b) 

pontja alap-

ján a Felek 

között lét-

rejött szer-

ződés telje-

sítése. 

A szerződés 

megkötése az 

adatszolgáltatás 

nélkül ellehetet-

lenül. 
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5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

Az Adatkezelő és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szak-

értőiből álló bírálóbizottság tagjai, valamint azon foglalkoztatottjai, akik részt vesznek a 

pályázatok elbírálásában. 

6. Az adatkezelés időtartama 

 

a) nem nyertes pályázók személyes adatai a döntés közlését követően haladéktalanul 

törlésre kerülnek,  

b) a nyertes pályázók személyes adatait az Adatkezelő a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletében a hallgatói adatok kapcsán meg-

határozott adattárolási időtartamig kezeli. 

 

7. Az adatkezelési tevékenység megvalósulása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az NMHH ösztöndíjpályázatot hirdet az egyetem Had-

tudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK), Rendészettudományi Karának (RTK), va-

lamint Államtudományi és Nemzetközi Tudományok Karának (ÁNTK) hallgatói számára a 

2022/2023. tanév II. szemeszterére. A pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók jelent-

kezésüket a pályázati kiírásban meghatározott mellékletek csatolásával, e-mail útján 

nyújthatják be az ösztöndíjpályázatra. A nyertes pályázókkal hallgatói szerződés kerül 

megkötésre, valamint az ösztöndíj-időszak lezárultát követően szakmai beszámolót nyúj-

tanak be az ezen időszakban végzett szakmai tevékenységükről.  

A pályázati kiírás az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/NKE_NMHH%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%202022_2023-II.%20szemeszter-

AL%C3%81%C3%8DRT.pdf  

8. Az adatok védelme és biztonsága 

Az Egyetem a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adat-

kezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevéte-

lével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy 

a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Az Egyetem észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket al-

kalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvény-

telen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése 

vagy feldolgozása ellen. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem műkö-

dik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló 

szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal.  

9. Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást) 

Jelen adatkezeléssel összefüggésben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal 

nem történik. 

10. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattováb-

bítás 

Célzott adattovábbítás nem történik harmadik országba. 

11. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, 

melyet az 1. és 2. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet. 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó  
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a) személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatke-

zelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést 

kapjon) (GDPR 15. cikk), 

b) személyes adatok helyesbítését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adat-

kezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan sze-

mélyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

c) személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adat-

kezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indo-

kolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; illetve jogszabály 

által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

d) személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kéré-

sére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel tel-

jesül) (GDPR 18. cikk), 

e) személyes adatok adathordozhatóságának érvényesítését (az érintett jogosult 

arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott szemé-

lyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg-

kapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása 

esetén) (GDPR 20. cikk), 

f) az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (az érintett jogosult 

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben 

az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatke-

zelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokol-

ják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadsága-

ival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltako-

zási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk), továbbá 

g) a tárgyi hozzájáruló nyilatkozatának a visszavonását; a hozzájárulását az adatve-

delem@uni-nke.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, e 

visszavonás nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végzett adatkeze-

lés jogszerűségét. 

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére 

kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tilta-

kozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyo-

lultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá jogsérelem ese-

tén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tar-

tózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

 

Budapest, 2023. január 16. 
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