1.sz. melléklet adatkezelési törzslap

I.

AZ ADATKEZELŐ

NEVE
Az adatkezelő szervezet

A felelős szervezeti egység

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal

TELJES CÍME

TELEFONSZÁMA

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
1117 Budapest, Magyar tudósok
körútja 2..
Q épület A szárny 2. Emelet 203.

06 1 463 1111
36-1-463-1907
gtk-dekani@gtdh.bme.hu

TOVÁBBI ADATKEZELŐ(K)
Az adatkezelő szervezet
Kapcsolattartó

II.

AZ ADATKEZELÉS AZONOSÍTÁSA
Belső nyilvántartási száma
Az adatkezelés elnevezése

GDPR-0130-317
Magyar Nemzeti Bank által támogatott hallgatói kiválósági ösztöndíj
Az adatkezelés célja az ösztöndíjpályázat lebonyolítása. Különösen: a pályázatok fogadása, a pályázók azonosítása, kapcsolattartás
a pályázókkal, a pályázatok értékelése, döntéshozatal, eredmények közzététele, a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos és az
ösztöndíjas jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, ösztöndíj folyósítása, az ösztöndíj adatok,
kifizetések nyilvántartási kötelezettségének teljesítése az állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodásra vonatkozó
Az adatkezelés fő célja
szabályok szerint.
a nyilvántartott adatok statisztikai célú felhasználása és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára
Az adatkezelés további kapcsolódó célja
átadása az Nftv. 18.§ (2) alapján

Az adatkezelés jogalapja
A tényleges adatkezelés helye
Alkalmazott adatkezelési technológia
Az informatikai rendszer megnevezése
Az adatkezelésre vonatkozó belső szabályozó
dokumentum(ok), tájékoztatók pontos megnevezése

III.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK
KATEGÓRIÁI
Név
Neptun kód
képzésének neve, kódja
születési hely, idő
lakcím

Térítési és Juttatási Szabályzat; Adatvédelmi Szabályzat; Adatkezelési tájékoztató - Magyar Nemzeti Bank által támogatott
hallgatói kiválósági ösztöndíj

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
KATEGÓRIÁNKÉNT

AZ ADATKEZELÉS
AZ ADATOK FORRÁSA
IDŐTARTAMÁT
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLY

közvetlenül az Érintettől a
pályázat leadásával

a pályázó pályaműve, szerzői arány közös pályamű esetén
e-mail
juttatás jogcíme, megítélt ösztöndíj összege (sikeres
pályázat esetén)
bankszámlaszám (sikeres pályázat esetén az ösztöndíj
kifizetéséhez)

IV.

A személyes adatok kezelése a pályázat lebonyolításához, az Egyetem hallgatói juttatások elosztásával és folyósításával,
nyilvántartásával kapcsolatos közfeladatának ellátásához szükséges [GDPR. 6. cikk (1) e)], tekintettel a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény, különösen annak 2.§ , 18.§ paragrafusaira és a 3. melléklet I/B. 1. be) pontjára .
1111 Budapest, Műegyetem rkp.7-9. R ép.3.em.;
informatikai rendszerben
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer;

pályázat jogerős döntéssel történő lezárásától számított
15 évig

Nftv. 3. melléklet I/B. 3. pont (80 év)

a Neptun rendszeren keresztül

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
a kategória leírása (az érintettek közös ismérve alapján)
az érintettek száma

Magyar Nemzeti Bank által támogatott hallgatói kiválósági ösztöndíjra pályázatot benyújtók, ösztöndíjasok
90
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V.

ADATFELDOLGOZÁS
Az adatfeldolgozó neve
Az adatfeldolgozó címe
Kapcsolattartó
Az adatfeldolgozó telefonszáma

SDA Informatika Zrt.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
vezérigazgató
(1)-209-4748
support@sdainformatika.hu ;
Az adatfeldolgozó email címe ceo@sdainformatika.hu
Hatályos szerződésének kelte 2016.12.23
A tényleges adatfeldolgozás helye
az Adatfeldolgozó terméktámogatási szerződésben foglalt feladatainak, kötelezettségeinek teljesítése céljából olvasási joggal
hozzáfér az Egyetem Neptun rendszeréhez, az Egyetem számára online helpdesk felületet üzemeltet a hibák, kérdések,
szolgáltatások megrendelésének bejelentésére, másolatot készít az adatbázisról, esetileg éles adatbázis műveleteket végez
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége szervezeti egységkiemelések, összevonások, szervezeti átalakulások, tömeges adatmódosítások kezelése céljából.

VI.

ADATTOVÁBBÍTÁS
A továbbított adatok fajtája, felsorolása
A címzett neve
A címzett címe
Az adattovábbítás jogalapja

név, NEPTUN kód, születési hely, idő, képzési adatok (Kar, szak), lakcím, e-mail cím
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; levelezési cím: 1850 Budapest
az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a)]

annak ellenőrzése az Ösztöndíj kapcsán, hogy a pályázó hallgató nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban az MNB-vel;
hogy a beadott pályamű elbírálásában az MNB munkatársai részt vehessenek;
hogy a pályamű szerzőjével (szerzőivel) az MNB esetlegesen felhasználási szerződést kössön;
a pályázatban résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, ösztöndíjról szóló oklevél átadása, eljuttatása, az MNB, valamint a Pallas
Athéné Közgondolkodási Program oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás;
Az adattovábbítás céljai: továbbá a versenypályázathoz kapcsolódó promóciós célú vagy sajtóban megjelenő felhasználása.
Az adattovábbítás módja elektronikusan Kern László MNB-s ügyintéző számára kernl@mnb.hu címre
Az adattovábbítás időpontja 2021.02.01
A továbbított adatok fajtája, felsorolása Az adattovábbítás feltételei az Nftv. 3. melléklet I/B. 4. pont alapján: az adatok továbbíthatók:
A címzett neve a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;
A címzett címe b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy
Az adattovábbítás jogalapja eldöntéséhez szükséges adat;
Az adattovábbítás módja c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;
d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat.
Az adattovábbítás időpontja Az adattovábbítás időpontja: jogszabályban meghatározott időpontokban és rendszerességgel, megkeresésére egyedileg

VII.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az informatikai rendszer sértetlensége és rendelkezésre állását privát felhővel biztosított hibatűrő, magas rendelkezésre állású rendszer biztosítja.
A kezelt adatok bizalmasságát titkosítási, authentikációs eljárások, jogoultságkezelés biztosítja.
Az adatmentéssel és helyreállítással kapcsolatos eljárások szabályozott rend szerint történnek.
A Neptunban adatokhoz hozzáférő személyek titoktartási nyilatkozatot tesznek.

VIII.

EGYÉB KÖZLENDŐK, DOKUMENTUMOK
Pályázati Felhívás
Hallgatói nyilatkozat
MNB adatvédelmi tájékoztató

Kelt: Budapest, 2020. december 15.

Vargáné Édes Emőke Tünde s.k.
GTK Dékáni Hivatal
hivatalvezető

