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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Erasmus+ Programjával összefüggő 

adatkezelésről 

 

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 elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 

Telefonszáma: +36 1 432 9000 / 29833 

3. Tájékoztató az Erasmus+ Program keretében benyújtott pályázatok 

elbírálásával, megvalósulásával és a megvalósulás ellenőrzésével 

kapcsolatosan érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az 

érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR1 13. cikk szerinti tartalom) 

                                                           
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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet). 

Érintettek kategóriái Adatkezelés célja Jogalap 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Adatkezelővel 

hallgatói 

jogviszonyban álló 

személyek (a 

továbbiakban:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hallgató) 

Az Erasmus + 

Programra jelentkező 

személyek által 

benyújtott pályázatok 

elbírálása és a 

megvalósításának 

lehetővé tétele. 

 

Megvalósulás 

ellenőrzésének lehetővé 

tételéhez a Mobility Tool 

adatbázisba történő 

adatfeltöltés. 

GDPR 6 (1) 

bekezdés b) 

pontja szerint 

szerződés 

létrejötte és e) 
pontja alapján az 

Egyetem 

közfeladatának 

ellátásához 

szükséges. 

A pályázat 

elbírálását, 

megvalósulását, és 

a megvalósulás 

ellenőrzését 

ellehetetleníti. 

 

Adatkezelő oktatói, 

foglalkoztatottjai 

Partner intézménnyel 

hallgatói 

jogviszonyban álló 

személyek (EU-n belül 

és EU-n kívül egyaránt) 

Partner intézmény 

oktatói, 

foglalkoztatottjai (EU-

n belül és EU-n kívüli 

országok esetében) 

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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4. Tájékoztató az Erasmus+ Program keretében benyújtott pályázatokban 

szereplő harmadik személyek személyes adataival összefüggő adatkezeléssel 

kapcsolatosan az érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetetten 

jut az Egyetem tudomására az érintett személyes adata (GDPR 14. cikk 

szerinti tartalom) 

Érintett 
Kezelt adatok 

köre 
Adatkezelés célja Jogalap 

Személyes 

adatok 

forrása 

A pályázót 

támogató, 

ajánlást adó 

személy 

Az ajánlást adó 

személy 

azonosításához 

szükséges 

adatok, 

elérhetőség. 

A pályázó számára 

ajánlás adása a 

sikeres és 

eredményes pályázati 

elbírálás érdekében. 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pontja 

alapján az 

érintett 

hozzájárulása. 

A pályázó 

adja át a 

teljes 

pályázati 

anyaggal 

együtt. 

A pályázó 

által 

megadott 

személy, akit 

veszély 

esetén az 

Egyetem 

értesíteni 

tud 

Lakcím, 

tartózkodási 

hely, e-mail cím, 

telefonszám, 

név. 

A Hallgató egészsége 

és biztonsága 

érdekében 

szükségessé válhat a 

hozzátartozóval 

történő 

kapcsolattartás. A 

kapcsolattartás célja, 

hogy a Hallgató 

biztosítva legyen 

afelől, hogy igénye 

szerint minden 

segítséget megkap. 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a hozzáférésre jogosultak köre  

- Adatkezelő alábbi szervezeti egységei: Jogi Igazgatóság, Gazdasági Hivatal, Humán 

Iroda, Bírálóbizottsági tagok. 

- Adatkezelő azon további foglalkoztatottjai, akiknek a foglalkoztatási jogviszonyából 

eredően szükséges a tárgyi személyes adatokat megismerniük. 

- Jogszabályban meghatározott azon szervek, melyeket jogszabály ellenőrzésre 

feljogosít. 

- A sikeres pályázati anyagot fogadó egyetem.  

- Európai Bizottság (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgique/België, magyar nyelvű honlap: https://ec.europa.eu/info/index_hu). 

- European Student Network intézményi szervezete (székhely: Rue Joseph II / Jozef 

II-straat 120 1000 Brussels, Belgium, regionális weblap cím: http://nups.esn.hu/). 

- Adatkezelőnél működő Járványügyi Operatív Törzs. 

 

 

Hallgatók 

Az Erasmus+ pályázat 

elnyeréséhez szükséges 

motivációs beszélgetés 

lefolytatása személyes 

meghallgatás vagy 

videófelvétel útján. 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) 

pontja alapján az 

Egyetem 

közfeladatának 

ellátásához 

szükséges. 

A pályázat 

eredményessége 

nem biztosítható. 

https://ec.europa.eu/info/index_hu
http://nups.esn.hu/
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6. Az adatkezelés időtartama 

Sikeres és eredményes pályázat esetén, amennyiben a Hallgató az Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyt létesít: 80 évig kerülnek tárolásra a pályázattal összefüggő személyes adatok. 

Sikeres és eredményes pályázat esetén a motivációs videófelvételről és a személyes 

jelenléttel megvalósuló motivációs beszélgetésről nyilvántartás kerül vezetésre. E 

nyilvántartás hallgatói anyagnak minősül, a tárolási ideje a hallgató jogviszony létesítéséig 

és azt követő 80 évig tart, míg a motivációs videó a döntés közlésétől számított 30 napon 

belül törlésre kerül. 

Az elutasításra került pályázati anyag esetén a jelentkező várólistára kerül. Személyes 

adatait elutasítás esetén az adatkezelő a megvalósítási időszak lezárultát követő 15 napon 

belül törli.  

 

7. Az adatkezelés koncepcionális megvalósulása 

Az Egyetem hallgatóinak, foglalkoztatottjainak külföldi tapasztalatszerzésre biztosít 

lehetőséget, tanulmányi, szakmai gyakorlati, oktatási célú és képzési célú mobilitások 

megvalósítása útján. A pályázati folyamatok megkönnyítése érdekében az Erasmus+ 

programba történő jelentkezés egy online pályázati portál (Erasmus+ pályázati portál) 

segítségével történik. A pályázati portál használata regisztrációhoz kötött. A hallgatók 

pályázáshoz szükséges személyes adatait e portál adatlapján és pályázati űrlapján 

adhatják meg. A hallgatók pályázatának részét képezi a motivációs beszélgetés, amely 

történhet személyes meghallgatás vagy motivációs videó beküldése útján. A pályázattal 

összefüggésben az Egyetem tudomására jutott és részére továbbított személyes adatok az 

Egyetem szerverein kerülnek tárolásra. 

 

8. Az adatok védelme 

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

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

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Az Egyetem minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt 

adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a 

hozzáférés, jelszavas védelem működik. Az Egyetem központi felületein munkakörönként 

eltérő felhasználói jogosultságok kerültek beállításra az adatkezelés szükségességéhez 

igazodva. 

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

szabályzattal. valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

Az EU-n belüli mobilitásokra vonatkozó adatkezelés egy része az Egyetem által fenntartott 

Erasmus Pályázati Portálon történik. A portálhoz jelszavas védelem tartozik, korlátozott 

hozzáférés alapján. 

 

9. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

 

10. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő 

adattovábbítás 

Adattovábbítás a harmadik országban található partner intézmény részére történhet, 

valamint az adatok feltöltésre kerülnek az Európai Bizottság által fenntartott Mobility Tool 

rendszerbe az intézményi projektek végrehajtásának ellenőrzése céljából. A 

videófelvételek megosztásának felülete a Sharepoint. 
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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  

- személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az 

adatkezelőtől 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), 

- személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére 

az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes 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), 

- személyes adatok törlését (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 indokolt a GDPR szerint; jogszabály 

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

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

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

teljesül) (GDPR 18. cikk), 

- személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, 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), 

- tiltakozhat személyes adatok 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 adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási 

kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk). 

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 

(tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem 

bonyolultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá 

jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a 

lakóhelye vagy tartózkodási 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. 
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