XIX. Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat adatkezelése
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiírója az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a
települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, aki a pályázat elbírálásában is közreműködik
• feladat elvégzésében illetékes egyes települések önkormányzatai
Pályázat Támogatáskezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Támogatáskezelő pályázat- és támogatáskezelési, ellenőrzési tevékenysége során pályázatkezelési
elektronikus rendszerekben kezeli. A támogatáskezelő honlapján az adatkezelés témakörében az
alábbiakat tette közzé: „A Támogatáskezelő nyilvántartási célból nem kezel adatot, csak ügyviteli célú
adatkezelést végez.” Továbbá közzétette saját tevékenységére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.
pdf.
1/XIX. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o

Személyes adatok
kategóriái

Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó adatkezelés
Pályázó támogatást igénylő természetes személy
Jogi személy, egyéb szervezet kapcsolattartója
• családi és utónév
• születési név
• születési hely
• születési idő
• anyja neve
• lakcím
• tartózkodási hely
• adóazonosító jel
• személyigazolvány szám
• lakcímkártya szám
• bankszámlaszám
• a felhíváshoz kötelezően csatolandó dokumentumok
másolatában szereplő adatok
• ösztöndíj támogatási programban a támogatási cél
megvalósításához szükséges, a résztvevőkre vonatkozó
további személyes adatok (mentor oktatási azonosítója,
tanuló oktatási azonosítója, cselekvőképességre vonatkozó
adat /cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes/
törvényes képviselő legmagasabb iskolai végzettsége, a
tanuló szociális helyzetére vonatkozó adatok, és az azokat
alátámasztó dokumentumok: hátrányos helyzetű /
halmozottan hátrányos helyzetű / családba fogadott /
védelembe vett / családba fogadott / ideiglenes hatállyal
elhelyezett / utógondozásban részesül, a tanulóval egy
háztartásban élők száma, a háztartásban élők egy főre eső
jövedelme, a tanuló tanulmányi adatai, a tanuló évfolyama,
nappali rendszerű képzésben vesz-e részt, tanulmányi
átlaga, részvétel Arany János programokban)
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különösen érzékeny személyes adatok (különleges adat),
mint pl. a faji, vagy etnikai hovatartozás (amennyiben a
pályázati kiírás ilyen adatok megadását a támogatás
megítélésének feltételeként előírja, illetve a támogatás
odaítélésekor a támogató figyelembe veszi)
Benyújtott pályázat értékelése, tanulmányi ösztöndíj
nyújtásához szükséges adatkezelés
Érintett hozzájárulása - 6. cikk (1)a
Érintett hozzájárulása személyes adatok különös kategóriája - 9.
cikk (2)a
Szerződés - 6. cikk (1)b
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c (Ávr.,
2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási törvény, 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet)
Pályázó támogatást igénylő természetes személy
Pályázat csak komplett dokumentációval fogadható el,
szerződés is csak így köthető.
•

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Pályázat Támogatáskezelője: Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő felé
Felsőoktatási intézmény felé
Magyar Államkincstár felé
Adatkezelők a személyes adatokat a célhoz kötöttség elvének
betartásával továbbíthatják egymás közt.
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Jogi kötelezettség teljesítése: az Ávr. 101. § értelmében a
támogató és a kedvezményezett a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot
köteles a kedvezményezett beszámolójának támogató általi
jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
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