Különös adatkezelési tájékoztató

ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Ösztöndíjak elbírálásával
kapcsolatos adatok kezelése tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési
Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.
Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége www.szfe.hu/adatvedelem
A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt,
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:


hallgató,



hallgatóhoz kapcsolódó 3. személy (pl. gyermek, házastárs)

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:


a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága,
lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme; a
hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok
(szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok); a fogyatékossággal élőket
megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok; hallgatói vagy lakhatási
támogatás nyújtása esetén, ha az csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő
ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár, e
díjak, támogatások adatai; a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató
jogviszonyára tekintettel folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a
Kormány által rendelettel alapított – ösztöndíj adatai.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: A hallgatói ösztöndíj jogosultságnak a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet által előírt feltételek szerinti elbírálása érdekében van szükség a támogatás igénylő
űrlapokon megadott adatokra. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásrólaz 18. § (1)
bekezdés szerint az Egyetem jelen személyes ékülönleges adatokat csak a juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli.
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Az űrlapokhoz tartozó igazolásokat nem kell beadni, azokat személyen mutatják be a hallgatók
az elbírálást megelőzően. Itt összevetik az igazolások adattartalmát a megadott adatokkal és az
eredményről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az igazolásokat nem tárolja sem az Egyetem, sem a
Hallgatói Önkormányzat.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok illetve a GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos
érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek:
3. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén


a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Egészségügyi adat;



az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: b) az
adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és
érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;.

Egyéb feltételek:


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem lehetséges a hallgatók ösztöndíj jogosultságának az elbírálása.;


Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

nem releváns
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul.
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:


SDA Informatika Zrt, Softline Services Kft. (Microsoft licensz szállító)

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:


Nem releváns

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek
irányába:


Ezen adatkezelés kapcsán nincs rendszeres adattovábbítás

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles

2

Különös adatkezelési tájékoztató

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított nyolcvan év.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT
PROFILALKOTÁST IS
Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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