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Oktatói ösztöndíj pályázat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészeti szakoktatói részére 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az „Oktatói ösztöndíj pályázat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészeti szakoktatói 

részére” elnevezésű pályázat (a továbbiakban: Pályázat) lebonyolítása, a jelentkezések befogadása, 

feldolgozása és a sikeres pályázók ösztöndíjának kifizetése és a kifizetések nyilvántartása során a 

személyes adatok védelmére kiemelt figyelmet fordítunk.  

Alapvető elvünk, hogy a személyes adatokat kizárólag jogszerűen, megfelelő jogalappal, az adatvédelmi 

alapelvek betartásával, az érintetti jogok mindenkori érvényre juttatásával, valamint az érintettek 

számára átlátható módon, kizárólag a meghatározott adatkezelési célból, az adatbiztonság és 

adattakarékosság elvének megfelelően kezeljük. Adatkezelési gyakorlatunk során kizárólag olyan 

személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, az 

adatkezelés céljával összeegyeztethető, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas. Ennek megfelelően 

adatkezelési gyakorlatunk során a személyes adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és a szükséges tartamig végezzük. 

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk 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) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info 

tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezéseire. Adatkezelőként a GDPR előírásait minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen 

szem előtt tartjuk. 

1. Az adatkezelés a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezeléssel valósul meg. 

  KÖZÖS ADATKEZELŐK 

Név: ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. 
Tel.: +36 (1) 201-6293  
E-mail: titkarsag@oee.hu 

Név: ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY 
Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. 

Tel.: [*] 
E-mail: [*] 

 

2. A Pályázatban részt venni kívánó személyek a [https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/oktatoi-

osztondij-palyzat-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem-felhivas] internetes címen elérhető 

pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően jelentkezhetnek a Pályázatra azzal a céllal, hogy a 

jelentkezésük sikeres elbírálásával a Támogató által meghatározott összegű ösztöndíjra váljanak 

jogosulttá. A jelentkezések fogadása, feldolgozása és elbírálása, valamint a sikeres pályázók 

ösztöndíjának kifizetése és a kifizetések nyilvántartása során a jelentkezési kérelemben meghatározott 

és a jelentkezők által megadott személyes adatokat kezeljük. A személyes adatok között a pályázók 

azonosítását és elérhetőségét tartalmazó, valamint a pályázók végzettségével, képzettségével, 

tudományos fokozataival és oktatói státuszával kapcsolatos, illetve a sikeres pályázók esetén az 

ösztöndíjak pályázók részére történő kifizetéséhez szükséges személyes adatokat kezelünk.  

A meghatározott személyes adatokat az érintetti hozzájárulásra, valamint – a sikeres pályázók esetében 

– a pályázóval létrejövő támogatói jogviszonyból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítésére és az 

ösztöndíjak kifizetésére tekintettel a támogatót terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítésére alapozva 

kezeljünk. Ennek megfelelően a Pályázatra történő jelentkezés, a jelentkezési folyamat lebonyolítása, a 
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jelentkezések feldolgozása és elbírálása, valamint a sikeres pályázók esetében a pályázati összegek 

kifizetése és azok nyilvántartása során az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), és c) 

pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontjára alapozzuk.  

A GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési 

formanyomtatvány kitöltése és a kapcsolódó személyes adatok megadása előfeltétele a Pályázatra való 

jelentkezésnek és az ösztöndíj elnyerésének, ekként a személyes adatok valóságnak megfelelő 

tartalommal való megadásának elmaradása esetén a következmény a Pályázatra való jelentkezésre és az 

ösztöndíj elnyerésére vonatkozó jogosultság elvesztése.  

Az adatkezelések során minden esetben különös hangsúlyt helyezünk az adatvédelmi alapelvek, így 

különösen, de nem kizárólagosan a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének érvényre juttatására. 

Az adatokat az adatbiztonság követelményével összhangban, a megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések meghozatalával kezeljük. 

A megadott személyes adatokat a Pályázatra való jelentkezések elbírálásáig, ösztöndíjra jogosult sikeres 

pályázók esetén az ösztöndíjak kifizetéséhez kapcsolódó könyvviteli nyilvántartások megőrzésére 

vonatkozó számviteli előírások szerinti időtartamig kezeljük. 

 

Adatkezelés célja a Pályázatban való részvétel biztosítása, a jelentkezési folyamat 

lebonyolítása, a jelentkezések befogadása, feldolgozása, ösztöndíjra 

való jogosultság elbírálása; pályázók azonosítása és szükség szerinti 

értesítése és az ösztöndíjak kifizetése 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a), b) és c); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti 

hozzájárulás, a támogatói jogviszonyból fakadó szerződéses 

kötelezettségek teljesítése, a támogatói jogviszonnyal összefüggésben 

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése) 

Kezelt adatok a Pályázatra való jelentkezéshez és az ösztöndíjra való jogosultság 

elbírálásához szükséges személyes adatok: pályázó neve, lakcíme, 

születési helye és ideje, anyja neve; pályázó szakképzettsége 

(technikusi, BSc vagy MSc- képzéseken szerzett képesítései); 
pályázó tudományos fokozata vagy doktoranduszi minősége; az 

erdőmérnöki szak érdekében tett egyéb tevékenységhez kapcsolódó 

személyes adatok; az ösztöndíjak kifizetéséhez és a kifizetésekhez 

kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

személyes adatok 

Adatkezelés tartama jelentkezések elbírálásáig, ösztöndíjra jogosultak esetében a 

kifizetéseket követő 8 évig  

Közös adatkezelés megvalósul a GDPR 26. cikk alapján, a GDPR 26. cikk (1) 

bekezdésben foglalt felelősséget megosztó megállapodással 

Adattovábbítás megvalósul; a jogszabályok alapján ellenőrzési jogkört gyakorló 

hatóságok 

Adatmegismerés az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők 

munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben 

ismerhetik meg 

Harmadik országok 

 

az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi 

szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják 

Adatfeldolgozó az Adatkezelők külső adatfeldolgozó partnerrel nem állnak 

kapcsolatban, az adatok feldolgozását/kezelését saját hatáskörben 

végzik 
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3. Ha érintettként gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az érintetteket megillető jogokat, 

a fenti elérhetőségeken jelezze. Az érintetteket az alábbi jogok illetik meg: 

i.Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a kezelt illetőleg feldolgozott 

adatokhoz való hozzáféréshez való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk), 

ii.Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez 

való jog, GDPR 16. cikk), 

iii.A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat 

nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre 

irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), 

iv.Az adatkezelés vagy adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés 

korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk), 

v.Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik 

adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), 

vi.Az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatkezelés vagy az 

adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk), 

vii.Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján 

folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a 

visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás törvényességét nem érinti 

(a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). 

viii.A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az 

adatkezelés vagy adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál 

történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). 

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken 

fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

