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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
„BAJAI FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK” 

TÁRGYÁBAN 

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. 
§ és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR, illetve Rendelet) 13. cikke alapján  

 
I. Adatkezelő neve: Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Képviselő: dr. Papp Zoltán jegyző 

Postacíme: Baja, Szentháromság tér 1. (6501 Baja, Pf. 101) 
Telefonszám:  79-527-104 

Központi elektronikus levélcím: jegyzo@bajavaros.hu 
A honlap URL-je: https://bajaionkormanyzat.hu  

 

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Kapitány Vivien 
Postacíme: Baja, Szentháromság tér 1. 

Telefonszám:  79-527-144 
Elektronikus levélcíme: kapitany.vivien@bajavaros.hu  

 
III. Az adatkezelés célja: Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott bajai felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjprogram keretében benyújtott pályázatok elbírálása, a támogatási jogosultság ellenőrzése, kedvező elbírálás esetén 

az ösztöndíj folyósítása 

IV. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett a pályázat benyújtásával hozzájárulását 
adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

 

V. Az adatkezelés érintettje: az ösztöndíj elnyerése céljából pályázatot benyújtók köre. 
 

VI. A kezelt adatok köre: a benyújtott pályázatban megadott adatok: alapadatok (név, születési név, adóazonosító jel, 
születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím); felsőoktatási intézményre 

vonatkozó adatok (név, kar, szak, szakpár, képzési forma, tagozat, finanszírozás); szociális rászorultságra vonatkozó adatok 
(a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme, házas-e, gyermeket nevel-e, önfenntartó-e, eltartott-

e, családjában az eltartottak száma, szülei elváltak-e, szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli-e, árva-e, félárva-e, 

gyámolt-e, gyermekvédelmi szakellátásban részeső-e, ideiglenesen elhelyezett/átmeneti nevelt/tartós nevelt/utógondozói 
ellátott-e, fogyatékossággal élő-e, annak megnevezése és mértéke, családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van-

e, családjában munkanélküli van-e, azok száma, pályázó által fontosnak tartott egyéb körülmény); a pályázathoz a 
jogosultság ellenőrzése céljából csatolandó dokumentumok által tartalmazott adatok. 

 

VII. Az adatok kezelésének időtartama: az ösztöndíjprogram lebonyolításának idejéig, nyertes pályázat esetén a 
támogatás egészének folyósításáig. 

 
VIII. Az adatok megőrzésének ideje: 10 év (a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján). 

 
IX. Adattovábbítás ténye: felmerül.  

Címzett:  

- Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.): azonosító adatok továbbítása a hallgatói jogviszony ellenőrzése 
céljából, amennyiben a pályázó ezt az intézményt jelölte meg a pályázati űrlapon  

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.): azonosító adatok 
továbbítása a hallgatói jogviszony ellenőrzése céljából, amennyiben a pályázó ezt az intézményt jelölte meg a 

pályázati űrlapon 

 
X. Az adatgyűjtés forrása: az érintett általi adatközlés. 

 
XI. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:   

 

XI.1. Tájékoztatáshoz való jog 
 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. 
Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 
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követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű 

adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
 

XI.2. Az érintett hozzáférési joga 

 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében), 

 adatkezelés célja, 

 kezelt személyes adatok köre, 

 automatizált döntéshozatal, profilalkotás ténye, 

 adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információk, 

 címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják, 

 harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák, 

 adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai, 

 érintett jogai, 

 incidensek megtörténte, megtett intézkedések. 

 
XI.3. Helyesbítéshez való jog 

 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.   

 

XI.4. Törléshez való jog 
 

Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:  

 ha az adatkezelési jogellenes:  

- ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, 

- ha a cél vagy jogalap megszűnt, 
- ha törvényben, nemzetközi szerződésben, Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartam eltelt, 
 ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, 

 ha a jogszabály, hatóság, bíróság vagy Európai Unió jogi aktusa elrendelte az adat törlését 

 

Az érintett törléshez (elfeledtetéshez) való joga keretében, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni 
köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesz 

annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése 

kapcsán.   
Az érintett e jognak gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az 

alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:  
 véleménynyilvánítás szabadságához, 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

 közérdekből a népegészségügy területén, 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

 jogi igények érvényesítéséhez. 

 

XI.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelőnél rendelkezésére álló 

információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, 
 az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 

végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok 

bizonyítékként való megőrzése szükséges,  
 az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos dokumentációs kötelezettség 

teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges. 

 

XI.6. Az adathordozhatósághoz való jog: 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapja tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban. Az érintett jogosult adatait más adatkezelőhöz továbbítani, valamint amennyiben 

a technikai feltételek adottak, kérheti az adatai közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz.  



 

3 
 

XI.7. Tiltakozáshoz való jog: 

 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 

- közérdekű/közhatalmi jogosítvány keretében végzett adatkezelés esetén, 

- közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
- közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás esetén. 

Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
XI.8. Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok: 

 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is 

– alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha 
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak 

és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy 
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 
Az adatkezelő az a) és c) pont esetében köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és 

jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi 

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
 

XI.9. Jogorvoslat lehetőségei: 
  

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: 
 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)  

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: 
 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban 

tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.  
 

3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

ellen az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
 

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.  
 

Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság:  
 Járásbíróság: Bajai Járásbíróság 

 Törvényszék: Kecskeméti Törvényszék 

 

4. Kártérítéshez való jog 

 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az adatkezelő felelős. Több adatkezelő, ill. adatfeldolgozó egyetemlegesen felel az okozott 

kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a 
bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.  

 

   
   

   
   


