
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

Jelen tájékoztató célja az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 „Tematikus együttműködés 

erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” 

elnevezésű kiemelt uniós projektje (a továbbiakban: projekt) keretében megvalósuló, „Életpálya-

építés a felsőoktatásban III.4. (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar)” 

(a továbbiakban: rendezvény)lebonyolításához szükséges személyes adatok, versenyeredmények 

kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

rendelkezéseivel összhangban. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Oktatási Hivatal különösen 

figyelemmel volt a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire. 

 

1. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés az „Életpálya-építés a felsőoktatásban III.4. (Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Csíkszeredai Kar)”  lebonyolítása, a projekt megvalósítása érdekében 

szükséges.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, 

amelyet jelenléti ív aláírásával/ az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. 

 

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja 

A kezelt adatok köre a rendezvény lebonyolításához szükséges személyes adatok köre:  

- az érintett születési neve,  

- az érintett e-mail-címe, 

- az érintett intézménye, 

- az érintett országa, 

- az érintett születési helye és ideje, 

- az érintett képzési szintje. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a törvényes képviselő vagy – 

18. életévét betöltött résztvevő esetében – a résztvevő önkéntes hozzájárulása. A törvényes képviselő, 

illetve a 18. évet betöltött résztvevő a versenyregisztrációkor kitöltött és visszaküldött hozzájáruló 

nyilatkozattal adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez. A rendezvény lebonyolításához szükséges 

további adatok kezeléséhez az érintett a mellékelt hozzájáruló nyilatkozat aláírásával járul hozzá.  

Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

3. Az adatkezelő személye, elérhetőségei 

 

Név: Oktatási Hivatal  

Képviseli: Brassói Sándor mb. elnök 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Telefon: (36-1) 374-21-00 

E-mail:  info@oh.gov.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu  

Honlap: www.oktatas.hu 

Továbbiakban: Adatkezelő 

 

mailto:info@oh.gov.hu
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4. Az adatkezelés időtartama 

 

Adatkezelő a 2. pont szerinti személyes adatokat a verseny meghirdetésének napjától a hozzájárulás 

visszavonásáig, de legkésőbb a projekt végéig (várhatóan 2020. november 30. napjáig1) kezeli. Ezt 

követően az Adatkezelő az adatokat törli.  

Az OH a projektdokumentáció részét képező személyes adatokat – ahogy a projekt egyéb 

dokumentumait is – az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A.§-a alapján az adatkezelési jogosultság és 

kötelezettség végső időpontjáig, 2027. december 31. napjáig őrzi meg. 

A fényképek és a videofelvételek esetében az adatkezelés időtartama a nyilvánosságot tájékoztató 

cikk/felvétel megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő 

meghatározásának szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, kiadványokhoz. 

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések 

 

Az Ön személyes adataihoz kizárólag az OH munkatársai férhetnek hozzá, az OH ezen adatait kizárólag 

a projekt erre feljogosított szervezetek általi ellenőrzései során az ellenőrzésben közreműködők, 

továbbá a rendezvény megvalósításában közreműködő vállalkozó számára továbbíthatja, ezen felül 

harmadik személy részére az adatokat az OH nem adja át.   

 

Személyes adatainak tárolására az OH a saját informatikai rendszerén kívül a Microsoft OneDrive 

vállalatoknak nyújtott tárhelyszolgáltatását veszi igénybe.  

A vállalat adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement 

A rendezvény lebonyolításához az OH Moodle alkalmazást veszi igénybe.  

A vállalat adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://moodle.com/privacy-notice/ 

 

 

Az OH a rendezvényt annak dokumentálása és a projektről való tájékoztatás érdekében videófelvételen 

rögzíti, amelyen az Ön képmása szerepelhet. Ezen felvételt vagy részletét az OH saját online felületein 

(különösen: honlapjain, YouTube-csatornáján) közzéteheti, a projektről tudósítani kívánó médiumoknak 

pedig átadhatja az eseményről való tájékoztatás érdekében.   

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

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

sérülés ellen. Az Adatkezelő a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált 

kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptetőrendszerrel 

és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított.    

 

                                                           
1 Ha a projekt megvalósítási időtartama a Támogató engedélyével és döntésével meghosszabbításra kerül, az adatkezelés 

időtartama legkésőbb a módosított záróidőpontig tart. 

 

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
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Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato 

 

6. Az érintett jogai 

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog (Adatokhoz való hozzáférés joga) 

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra 

nézve, hogy az Adatkezelő 

 

 milyen személyes adatait, 

 milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,  

 milyen forrásból, 

 mennyi ideig kezeli, 

 az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait. 

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről 

Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

Törléshez való jog 

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak 

törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt 

a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az 

Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre 

küldött levélben értesíti. 

 

Zároláshoz való jog (Adatkezelés korlátozása) 

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő személyes adatait 

zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. 

Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Adatkezelő 

jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében 

szükséges, hogy személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a 

bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja, ezt követően törli a személyes adatot. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés 

az érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a 

személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló 

adatkezeléseket.  

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato
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7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén 

– az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes 

személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igényét az info@oh.gov.hu e-mail címen 

vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze nekünk. Ugyanezen elérhetőségeken 

fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. 

Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per 

elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható (http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 

1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll.  

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 

bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatvedelem@oh.gov.hu központi 

e-mail-címen vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.   

 

Budapest, 2021. 08. 31. 


