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Adatvédelmi tájékoztató 

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából- 

Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben megnevezésű (azonosítószám: 

EFOP-3.1.2.-16-2016-0001) programmal kapcsolatos adatkezelésről 

 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése 
 

Adatkezelő: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. sz.  

 Postai címe: 1397 Budapest, Pf. 504. 

 Képviselője: Greffné Kovács Edina 

 Kapcsolattartó: Nagy Gábor  

 Kapcsolattartó elérhetősége: gabor.nagy @emmi.gov.hu 

 

Adatfeldolgozó: Eszterházy Károly Egyetem  

 Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. sz. 

 Postai címe: 3301 Eger, Pf. 43. sz. 

 Telefonszám: 36/ 520-400 

 Honlap címe: www.uni-eszterhazy.hu  

 Kapcsolattartó: Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya 

 Kapcsolattartó elérhetősége: szilagyi.ibolya@uni-eszterhazy.hu 

 

http://www.uni-eszterhazy.hu/
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Jogszabályi háttér  
 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.);  

• 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)  

• az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-ei 1304/2013/EU rendelete 

 

A kezelt adatok köre  
 

Regisztráció során bekért adatok 

Mezők Státusz 

Név kötelező 

Email cím kötelező 

jelszó kötelező 

Születési név kötelező 

Anyja neve kötelező 

Születési dátum kötelező 

Születési ország kötelező 

Születési megye kötelező 

Születési város kötelező 

Adóazonosító jel kötelező 

TAJ szám kötelező 

Állampolgárság kötelező 

Személyi igazolvány száma nem kötelező 

Lakcím ország kötelező 

Lakcím megye kötelező 

Lakcím település kötelező 

Lakcím irányítószám kötelező 

Lakcím pontoscím (utca, házszám) kötelező 

Levelezési cím nem kötelező 
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Telefonszám nem kötelező 

Mobilszám nem kötelező 

Munkahely adatai levelezési cím 
automatikusan kitöltődik az OM 
azonosító alapján 

Munkahely adatai telefonszám 
automatikusan kitöltődik az OM 
azonosító alapján 

Munkahely adatai email cím 
automatikusan kitöltődik az OM 
azonosító alapján 

Munkahely adatai honlap 
automatikusan kitöltődik az OM 
azonosító alapján 

Munkahely/telephely adatai OM azonosító kötelező 

ESZA kérdőív adatai nem kötelező 

 

Adatlapon kitöltendő adatok regisztrációt követően 

Meglévő diploma adatai nevesített képzések 
megnevezése kötelező 

A diplomát/oklevelet kiadó intézmény megnevezése kötelező 

Diploma/oklevél kiállításának dátuma kötelező 

Diploma/oklevél száma kötelező 

Diploma/oklevél másolata kötelező 

Egyéb feltölthető dokumentum kötelező 
 

 

 

Az adatkezelés célja 
 

1. Az adatkezelés célja az Eszterházy Károly Egyetem által az EFOP-3.1.2.-16-2016-0001 azonosítószámú 

projekt keretében megszervezésre kerülő képzésekre történő jelentkezések regisztrálása, a képzésekhez 
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kötődő szerződések megkötése, a képzések teljeskörű lebonyolítása, ideértve a képzés eredményeinek 

rögzítését, a mérés-értékelések elkészítését. 

2. Az Adatfeldolgozó az - Adatkezelővel 2017. április hó 26. napján megkötött Támogatási Szerződés részét 

képező Adatfeldolgozási Megbízási Szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve- az Adatkezelő 

által elektronikusan rendelkezésre bocsátott kérdőíveket kitölteti a résztvevőkkel. A kitöltött kérdőíveket 

Adatfeldolgozó összegyűjti és a személyes adatok védelmének biztosításával az egyéb 

projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint megőrzi. 

3. A kérdőívet kitöltő a képzés helyszínén történő megjelenésekor hozzájárul ahhoz, hogy személyi 

azonosításra alkalmas okmányáról fénymásolat készüljön, illetve első személyes megjelenésekor az ilyen 

okmányáról készült fénymásolatot az Adatfeldolgozó részére átadja. Adatfeldolgozó a személyes adatok 

védelmének biztosításával az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint az 

okmányokról készült másolatokat megőrzi, a kitöltött kérdőívek adatait az Adatkezelő által megadott on-

line felületen keresztül beviszi. 

4. Fenti adatkezelések annak érdekében történnek, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban az 

Európai szociális Alap finanszírozású programokra vonatkozóan az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-ei 1304/2013/EU rendeletének I. és II. mellékletében előírt ún. közös indikátorok 

előállításával az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatóak legyenek. 

 

Az adatkezelés jogalapja  
 

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján. Az 

adatok adatkezelő részére történő továbbítása az Adatkezelő és Adatfeldolgozó között IKT-2017-104-

I1-00010189 iktatószámon 2017. április hó 26. napján megkötött Támogatási Szerződésen alapul. 

 

Az adatkezelés időtartama 
 

Az adatokat A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 

céljából- Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben megnevezésű projekt 

időszakának végéig, 2021. szeptember hó 30. napjáig, de legkésőbb a fenntartási időszak végéig 

kezeljük. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés  
 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Eszterházy Károly Egyetem (mint Adatfeldolgozó) 

adatfeldolgozással  megbízott munkatársai kezelik, kizárólag a projekt megvalósításával kapcsolatos 



  

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 
A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli  
iskolaelhagyás csökkentése céljából – 
Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben 

feladataik ellátása során. Az adatok kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Adatkezelő) részére kerülnek átadásra a 2017. április 

hó 26. napján megkötött Adatfeldolgozási Megbízási Szerződésben foglaltak alapján. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti. Az Egyetem 

az Önként megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja, azt az Adatkezelő 

részére továbbítja, végül legkésőbb az adatkezelés időtartamának lejártakor megsemmisíti, és a 

megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását 

nem veszi igénybe.  

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje, többek 

között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
 

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:  

• tájékoztatáshoz való jog, 

• helyesbítéshez való jog, 

• törléshez, zároláshoz való jog.  

 

Tájékoztatás-kéréshez való jog 
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Adatkezelőtől, 

vagy az Adatfeldolgozótól a  következőkről:  

• mely személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési céllal,  

• milyen forrásból,  

• mennyi ideig kezeli.  

Az Adatfeldolgozó a hozzá beérkezett kéréseket 5 napon belül továbbítja Adatkezelő részére. Az Ön kérésének 

az Adatkezelő 25 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget.  
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Helyesbítéshez való jog  
 

Ön az Adatfeldolgozó vagy az Adatkezelő elérhetőségein írásban kérheti, hogy a megadott személyes 

adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, 

neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben 

milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. Az Adatfeldolgozó a hozzá érkezett kérelmeket 5 napon 

belül továbbítja Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelmet 25 napon belül köteles elbírálni és 

döntésének megfelelően 5 napon belül utasítani az Adatfeldolgozót a helyesbítésre. A kérelem 

elutasítása esetén Adatkezelő köteles a döntését a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül az 

érintett részére írásban megküldeni, és döntéséről egyidejűleg az Adatfeldolgozó kapcsolattartóját 

tájékoztatni. A kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a 

bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás 

lehetőségét. 

 

Törléshez valamint zároláshoz való jog  
 

Ön írásban kérheti, hogy tárolt személyes adatait töröljük vagy zároljuk. Az Adatfeldolgozó a hozzá 

érkezett kérelmeket 5 napon belül továbbítja Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelmet 25 napon belül 

köteles elbírálni és döntésének megfelelően 5 napon belül utasítani az Adatfeldolgozót a törlésre vagy 

zárolásra. A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő köteles a döntését a kérelem beérkezésétől 

számított 25 napon belül az érintett részére írásban megküldeni, és döntéséről egyidejűleg az 

Adatfeldolgozó kapcsolattartóját tájékoztatni. A kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell az 

elutasítás ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
 

Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az Adatfeldolgozóhoz vagy az 

Adatkezelőhöz, igyekszünk az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön 

bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság elérhetősége:  
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Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon: +361 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszékhez. 
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