Adatkezelési tájékoztató
a [Pályázati Központ] által végzett adatkezelésekről

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Pályázati Központ
Székhely:
Posta cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Képviselő:

4028 Debrecen, Kassai u.26.
4002 Debrecen Pf. 400.
palyazat@fin.unideb.hu
06(52)/512-900
Mézes László (a Pályázati Központ vezetője)
2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Pályázati Központ adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
-

A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a
továbbiakban: GDPR);

-

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről (a
továbbiakban 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet);

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

3. A pályázat benyújtásával, kapcsolatos adatok
3.1. A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelés
3.1.1. Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak
megadása a pályázat kezelő szervezet számára.
3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük az
egyes pályázati felhívásokban meghatározottak szerint:

-

családi és utónév
születési név
születési hely és idő
lakcím
e-mail cím
telefonszám
végzettséget,
munkatapasztalatot,
dokumentumok

kompetenciákat

igazoló

információk,

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: az adott pályázat menedzsmentének tagjai, szakmai
vezető
3.1.6 Adattovábbítás: A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a Közreműködő Szervezet
részére történik.
3.2. A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelés ha a Debreceni Egyetem konzorcium
vezető a pályázat benyújtásakor
3.2.1. Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak
megadása a pályázat kezelő szervezet számára.
3.2.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük az
egyes pályázati felhívásokban meghatározottak szerint:
- családi és utónév
- születési név
- születési hely és idő
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám
- végzettséget,
munkatapasztalatot,
kompetenciákat
igazoló
információk,
dokumentumok
3.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: az adott pályázat menedzsmentének tagjai,
konzorciumi pályázat esetében a konzorciumi tagok ügyintézői, szakmai vezető.
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3.2.6 Adattovábbítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a Közreműködő Szervezet
részére történik.
3.3. A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelés, ha a Debreceni Egyetem konzorciumi
tag a pályázat benyújtásakor
3.3.1. Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak
megadása a pályázat kezelő szervezet számára.
3.3.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük az
egyes pályázati felhívásokban meghatározottak szerint:
- családi és utónév
- születési név
- születési hely és idő
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám
- végzettséget,
munkatapasztalatot,
kompetenciákat
igazoló
információk,
dokumentumok
3.3.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: az adott pályázat menedzsmentének tagjai,
konzorciumi pályázat esetében a konzorciumi tagok ügyintézői, szakmai vezető.
3.3.6 Adattovábbítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a Közreműködő Szervezet
részére történik.
4. A projekt megvalósításával összefüggő adatkezelés
4.1 Foglalkoztatással kapcsolatos adatkezelés
4.1.1. Kinevezés, kinevezés módosítás, munkaköri leírás
4.1.1.1 Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak,
személyi juttatásának, a projektben vállalt feladatainak megadása a pályázat kezelő
szervezet részére.
4.1.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
- családi és utónév
- születési név
- anyja neve
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-

születési hely és idő
lakcím
TAJ szám
adóazonosító jel
bankszámlaszám
fizetési osztály, fizetési fokozat
havi illetmény

4.1.1.3. Az adatkezelés jogalapja:
- GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése
4.1.1.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
4.1.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Humán Gazdálkodási Igazgatóság
munkatársai, a projekt szakmai vezetője, az adott személy munkáltatója, a
projektmenedzsment tagjai, konzorciumi pályázat esetében a konzorciumi tagok
ügyintézői.
4.1.1.6 Adattovábbítás: Humángazdálkodási Igazgatóság illetve a Közreműködő
Szervezet részére, projektek helyszíni ellenőrzése alkalmával a helyszíni ellenőröknek
kerülnek bemutatásra.
4.1.2 Kereset-kiegészítéssel kapcsolatos adatkezelés
4.1.2.1 Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak,
személyi juttatásának, a projektben vállalt feladatainak megadása a pályázat kezelő
szervezet részére.
4.1.2.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
- családi és utónév
- születési hely és idő
- adóazonosító jel
- havi kereset-kiegészítés összege
4.1.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése
4.1.2.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.1.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Humán Gazdálkodási Igazgatóság
munkatársai, a projekt szakmai vezetője, alprojekt vezető, az adott személy
munkáltatója, a projektmenedzsment tagjai, konzorciumi pályázat esetében a
konzorciumi tagok ügyintézői.
4.1.2.6 Adattovábbítás: Közreműködő Szervezet részére, projektek helyszíni
ellenőrzése alkalmával a helyszíni ellenőröknek kerülnek bemutatásra.
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4.1.3 Pályázatokhoz kapcsolódó megbízási szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés
4.1.3.1 Az adatkezelés célja: A pályázatban résztvevő személyek személyes adatainak,
személyi juttatásának, a projektben vállalt feladatainak megadása a pályázat kezelő
szervezet részére.
4.1.3.2 Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
- családi és utónév
- születési név
- anyja neve
- születési hely és idő
- állampolgárság
- lakcím
- TAJ szám
- adóazonosító jel
- öregségi nyugdíj
- nyugdíj kezdete, (év, hónap nap)
- nyugdíj törzsszám
- bankszámlaszám
- Rehabilitációs járadékban részesül-e
- Ellátás kezdete (rehabilitációs járulék)
- rehabilitációs törzsszám
- illetmény mértéke
- megbízás időtartama
4.1.3.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése
4.1.3.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.1.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Humán Gazdálkodási Igazgatóság
munkatársai, a projekt szakmai vezetője, alprojekt vezető, projektmenedzsment tagjai,
konzorciumi pályázat esetében a konzorciumi tagok ügyintézői.
4.1.3.6 Adattovábbítás: Közreműködő Szervezet részére, projektek helyszíni
ellenőrzése alkalmával a helyszíni ellenőröknek kerülnek bemutatásra.

4.1.4 Egyéb ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos adatkezelés
4.1.4.1 Az adatkezelés célja: A pályázat keretében ösztöndíjban részesülő hallgatók
személyes adatainak, személyi juttatásának, a projektben vállalt feladatainak
megadása a pályázat kezelő szervezet részére
4.1.4.2 Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
- családi és utónév
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-

anyja neve
Neptun kód
születési hely, idő
állandó lakcím
képzést megvalósító kar megnevezése

4.1.4.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése
4.1.4.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.1.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: projektmenedzser, szakmai vezető, alprojekt
vezető, pénzügyi vezető, DE HKSZK munkatársa
4.1.3.6 Adattovábbítás: DE HKSZK, illetve Közreműködő Szervezet részére
4.2 Légi utazással kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 Az adatkezelés célja: A projektben résztvevők utazási költségeinek beazonosítása,
elszámolhatóvá tétele
4.2.2 Kezelt adatok köre:
- titulus
- családi és utónév
- születési idő
- állampolgárság
- okmány típusa
- okmány érvényessége
- okmány azonosítója
- lakcím
- adóazonosító
- dolgozói kód
- e-mail cím
- mobil telefonszám
- munkahely
- beosztás
- deviza számla száma
4.2.3. Adatkezelés jogalapja:
- GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont jogos érdek
4.2.4 Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.2.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, Pénzügyi Osztály
Utazási Csoport munkatársai, szakmai vezető, projektmenedzser, pénzügyi vezető.
4.2.6 Adattovábbítás: Utazási Csoport részére, Közreműködő Szervezet részére
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4.3 Autóval történő utazással kapcsolatos adatkezelés
4.3.1 Az adatkezelés célja: A projektben résztvevők utazási költségeinek beazonosítása,
elszámolhatóvá tétele
4.3.2 Kezelt adatok köre:
- munkavállaló neve
- lakcíme
- születési helye, ideje,
- anyja neve
- adóazonosító jele
- gépjármű típusa
- gépjármű rendszáma
4.3.3 Adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont jogos érdek

4.3.4 Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.3.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, Pénzügyi Osztály
Utazási Csoport munkatársai, szakmai vezető, projektmenedzser, pénzügyi vezető.
4.3.6 Adattovábbítás: Utazási Csoport részére, Közreműködő Szervezet részére
4.4 A projektekben történő megrendeléssekkel kapcsolatos adatkezelés
4.4.1 Az adatkezelés célja: Megrendelések megküldése a Beszerzési Igazgatóság részére
4.4.2 Kezelt adatok köre:
- ügyintéző családi és utóneve
- ügyintéző szervezeti egysége
- ügyintéző telefonszáma
- ügyintéző e-mail címe
4.4.3: Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

4.4.4 Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.4.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető,
Beszerzési Igazgatóság munkatársai.
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4.5 Rendezvények lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés
4.5.1 Az adatkezelés célja: Rendezvények lebonyolításának bemutatása és a rendezvényen
történő részvétel igazolása a pályázati elszámolás elkészítésekor.
4.5.2 Kezelt adatok köre:
- rendezvényeken résztvevők családi és utóneve
- rendezvényeken résztvevők küldő szervezetének megnevezése
- rendezvényeken résztvevők e-mail címe
4.5.3: Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

4.5.4: Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka
4.5.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: rendezvényszervezéssel megbízott külső vagy
egyetemen belüli szervezet munkatársai, projektmenedzser, pénzügyi vezető.
4.5.6 Adattovábbítás: Közreműködő Szervezet részére, projektek helyszíni ellenőrzése
alkalmával a helyszíni ellenőröknek kerülnek bemutatásra.
4.6 Könyvvizsgálattal kapcsolatos adatkezelés
4.6.1 Az adatkezelés célja: a projektek kötelező könyvvizsgálatának szabályszerű
lebonyolítása
4.6.2 Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
- családi és utónév
- születési név
- anyja neve
- születési hely és idő
- lakcím
- TAJ szám
- adóazonosító jel
- bankszámlaszám
- fizetési osztály, fizetési fokozat
- havi illetmény
- öregségi nyugdíj
- nyugdíj kezdete (év, hónap nap)
- nyugdíj törzsszám
- rehabilitációs járadékban részesül-e
- ellátás kezdete (rehabilitációs járulék)
- rehabilitációs törzsszám
- megbízási díj mértéke
- megbízás időtartama
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4.6.3: Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. Cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint.

4.6.4 Az adatkezelés időtartama: az elkészült dokumentációt a keletkezéstől számított 8 évig
meg kell őrizni.
4.6.5 Hozzáféréssel rendelkezők köre: pénzügyi vezető, könyvvizsgálatot ellátó szervezet
munkatársai
4.6.6 Adattovábbítás: könyvvizsgálatot lebonyolító szervezet munkatársai részére
4.7. Elektronikus pályázati felületek kezelése
4.7.1 Az adatkezelés célja: a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások, szakmai beszámolók
rögzítése az EPTK rendszerben
4.7.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
- családi és utónév
- születési név
- anyja neve
- születési hely és idő
- lakcím
- TAJ szám
- adóazonosító jel
- bankszámlaszám
- fizetési osztály, fizetési fokozat
- havi illetmény
- öregségi nyugdíj
- nyugdíj kezdete (év, hónap nap)
- nyugdíj törzsszám
- rehabilitációs járadékban részesül-e
- ellátás kezdete (rehabilitációs járulék)
- rehabilitációs törzsszám
- megbízási díj mértéke
- megbízás időtartama
4.7.3. Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

4.7.4. Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
4.7.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Pályázati Központ munkatársai konzorciumi
pályázat esetében a konzorciumi tagok ügyintézői.
4.7.6 Adattovábbítás: Közreműködő Szervezet részére.
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4.8. Árajánlatok kérésével, vállalkozói szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
4.8.1 Az adatkezelés célja: A pályázatokhoz kapcsolódó áru, szolgáltatás szabályszerű
beszerzése.
4.8.2 Kezelt adatok köre:
A vállalkozó részéről: a kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe
Az egyetem részéről: a kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe
4.8.3 Az adatkezelés jogalapja:
-

GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerződés teljesítése

4.8.4 Az adatkezelés időtartama: a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka.
4.8.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A projektmenedzsment tagjai, a Jogi Igazgatóság
munkatársai, Közreműködő Szervezet munkatársai.
4.8.6 Adattovábbítás: Közreműködő Szervezet részére.
5. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
5.1. Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a Pályázati Központ
által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Pályázati Központ az Ön által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz
benyújtásának jogáról.
5.2. Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Pályázati Központ által
kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Pályázati Központ az Ön által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket
Önről kezelünk.
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5.3. Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk,
pontosítjuk a személyes adatát.
5.4. Törléshez való jog
A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban
Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.
5.5. Korlátozáshoz való jog
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést,
amíg az Pályázati Központ ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Pályázati Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az
adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy
melyik okból kéri a korlátozást.
Az Pályázati Központ az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a
személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat
pedig külön mappában tárolja.
5.6. Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek
mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Pályázati Központ
megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és
amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A
vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.
5.7. A joggyakorlás közös szabályai
A Pályázati Központ a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két
hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén a Pályázati Központ a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat
be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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A Pályázati Központ fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen
az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a
Pályázati Központ meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik
6. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint a Pályázati Központ adatkezelése nem felel meg a
jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását
kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
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