
   

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány (továbbiakban: ESZI 

Alapítvány), mint Adatkezelő 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 szóló 2016. április 27-ei 2016/679. Euróipai 

Parlament és a Tanács (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikke alapján az Érintettek részére a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.    

 

I. fejezet: Általános tájékoztatás 

Adatkezelő: ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány  

Adatkezelő elérhetősége: 

Székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. 

Postacíme:  7031 Paks, Pf.150. 

Telefonszám: 06-75/410-015 

E-mail: alapitvany@eszi.hu   

Fax:   06-75/510-897 

Honlap: http://www.eszi.hu/fenntarto  

Az adatkezelő kapcsolattartói: 

Az Ön, mint érintett személyes adatait az ESZI Alapítvány munkavállalói (kapcsolattartói) 

ismerhetik meg, célhoz kötött feladataik ellátása érdekében.  

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

1) 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); 

A rendelet szövege bárki számára elérhető és megismerhető az alábbi hivatkozáson 

keresztül, magyar nyelven:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

 

2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi 

CXII. törvény; 

A törvény szövege bárki számára elérhető és megismerhető az alábbi hivatkozáson 

keresztül, magyar nyelven: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 

 

 

 

https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
mailto:alapitvany@eszi.hu
http://www.eszi.hu/fenntarto
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf


   

Alapfogalmak: 

1) Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; minden olyan természetes 

személy, akire vonatkozóan az adatkezelő személyes adatot kezel; 

2) Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján elérhető 

vagy azonosítható;  

3) Adatkezelés: a személyes adaton vagy adatállományom végzett bármely művelet, 

műveletek összessége (pl.: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás); 

4) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Egyes közhatalmi szervek nem minősülnek címzettnek; 

5) Adatkezelő: céljuk alapján elhatárolható adatkezelési tevékenységen keresztül 

személyes adatot kezel; 

6) Adatfeldolgozó: az adatkezelő érdekében személyes adatot kezel.   

Az Ön, mint érintett jogainak összefoglaló bemutatása: 

1) Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult visszajelzést kapni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult az azzal kapcsolatos információkhoz 

hozzájutni. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokról másolatot készít, vagy 

azokat elektronikus formában az érintett rendelkezésére bocsájtja.  

2) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)  

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintettre vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles; az érintett továbbá 

hiányos személyes adatainak kiegészítését kérheti.  

3) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk) 

Az érintett kérésére – az adatkezelés meghatározott okból eredő szükségességét 

kivéve- az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

- azokra az adatkezelés céljából már nincs szükség,  

- az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az 

adatkezelésnek más jogalapja nincs,  

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,  

- a személyes adatot jogellenesen kezelték,  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell,   

- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatban kerül sor.   

4) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelés, amennyiben az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, míg az 

Adatkezelő azok pontosságát ellenőrzi; 

- az érintett kéri, mert az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; 

- az érintett a GDPR. 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés 

ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 



   

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat – tárolás kivételével- csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igény 

előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

lehet kezelni.     

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, 

illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 

kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (GDPR 19. cikk)  

5) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)  

Meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az          

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait – tagolt, széles körben            

használt, géppel olvasható formátumban- megkapja, illetve ezeket egy másik  

adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, az érintett 

kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az 

adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra 

(GDPR 17. cikk) vonatkozó rendelkezéseket.  

6) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése –ideértve a profilalkotást is- ellen, amennyiben az adatkezelés az 

alábbiak valamelyikén alapul: 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,  

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

A fenti esetekben az Adatkezelő főszabályként a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az 

érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is.  

7) Automatikus döntéshozatali eljárások egyedi ügyekben (GDPR 22. cikk) 

Az érintett tiltakozhat az ellen, hogy rá kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló 

döntés –a mely rá nézve joghatással bír, vagy őt jelentős mértékben érintené - 

hatálya kiterjedjen. 

8) Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez adott nyilatkozatát 

bármikor visszavonja.  Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását.  

Fenti jogainak érvényesítése érdekében forduljon az ESZI Alapítványhoz, a fentebb 

megadott elérhetőségek bármelyikén. 

 



   

9) Jogorvoslathoz, panaszhoz való jog 

Az érintett személyes adatainak kezelése során észlelt jogsértés esetén az 

Adatkezelő ellen polgári pert kezdeményezhet az ennek lefolytatására 

illetékességgel rendelkező Szekszárdi Törvényszék, vagy választása szerint 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt.   

 
Szekszárdi Törvényszék   
Cím:   7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 

Postacím:  7101 Szekszárd, Pf. 92.    

Telefonszám:  +36-74/505-800  

E-mail cím:  birosag@szekszardit.birosag.hu 

 

Jogosult továbbá az érintett arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti 

hatóságnál, amennyiben személyes adatainak kezelése megsérti a GDPR 

rendelkezéseit.  

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím:   1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/c  

Postacím:  1530 Budapest, Pf.:5   

Telefonszám:  +36-1/391-1400  

E-mail cím:  ugyfelszolglat@naih.hu 

Az adatbiztonság érdekében megtett intézkedések: 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat 

megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja 

nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók ismerhessék meg, akiknek erre 

munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.   

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a székhelyén, illetve telephelyén 

tárolja. Az Adatkezelő munkatársai feladataik elvégzése során saját jelszóval védett 

számítógépeken kezelik a személyes adatokat. A személyes adatokat tartalmazó egyes 

dokumentumokat papír alapon is megőrizzük, tárgyévenként, feladatkörök alapján elkülönített 

dossziékban, amelyeket kulccsal zárható szekrényekben tárolunk. Az egyet adatkezelési célhoz 

kötött megőrzési időkről a függelékek adnak bővebb tájékoztatást.   

Adatvédelmi incidens:  

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség 

keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha 

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 

jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Az Adatkezelő az adatvédelemi incidensekről nyilvántartást vezet.  

 



   

II. fejezet: Adatkezelési tevékenységek 

Részletes tájékoztatás az egyes adatkezelés célok vonatkozásában a mellékelt függelékek 

szerint.  

1. sz. függelék: A humán erőforrás célú adatkezelési tevékenységek 

2. sz. függelék: Az ESZI Alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló partnerek 

személyes adatainak kezelése  

3. sz. függelék: Ösztöndíj célú adatkezelés 

4. sz. függelék: Szálláshely szolgáltatás célú adatkezelések 

 

 

 



Adatkezelés célja Személyes adatak kategóriái Különleges személyes adat Gyermekek adatai Adatkezelőn kívüli címzett Az adatkezelés jogalapja Az adatkezlés forrása Alkalmazott informati program Az adatkezelés időtartama
Az adatszolgáltatás 

elmaradásánnak következményei 

Ösztöndíj pályázat elbírálása érdekében pályázati adatlapok 

befogadása, feldolgozása,döntésre előkészítése és döntéshozatal

Név, osztály, tanulmányi átlag, versenyeredmények, 

magatartás és szorgalom, egyéb jellemzők, amelyek 

a pályázat pozitív elbírálását alátámasztják

nem

Név, osztály, tanulmányi 

átlag, versenyeredmények, 

magatartás és szorgalom, 

egyéb jellemzők, amelyek 

a pályázat pozitív 

elbírálását alátámasztják

nem
hozzájárulás és jogos 

érdek
Közvetlenül az érintett Microsoft Word, Excel döntéshozatalig 

Az adatszolgáltatás elmaradása 

esetén a hiányos  ösztöndíj-pályázat 

elutasításra kerül. 

Eredményes ösztöndíj pályázó részére ösztöndíj kifizetése, 

ennek érdekében ösztöndíj kifizetési jegyzék elkészítése
Név,bankszámlaszám,adószám nem

Név,Születési 

hely,Születési idő, Anyja 

neve, TAJ 

szám,bankszámlaszám,adó

szám

MKB Bank
hozzájárulás és jogos 

érdek
Közvetlenül az érintett Person Oracle

a papír alapú  jegyzék 

őrzésére jogszbály által előírt 

idtartam (8év)

Az adatszolgáltatás elmaradása 

esetén az elnyert összeg kifizetésére 

nem kerül soe. 

3.sz. függelék : Ösztöndíj célú adatkezelés


