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Az adatgyűjtés és a további adatkezelés célja 

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács által 

társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozata (meghozva 2015. 

június 30-án H/16/2015 iratszám alatt) értelmében szakkollégiumi elhelyezésben részesíti azokat az 

Újvidék Város területén levő hazai felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatókat, akik 

felvételt nyertek az 2015–2016. tanévre az Európa Kollégiumban való elhelyezésre. A nyertes 

pályázók végleges sorrendje – a pályázók önkéntes hozzájárulása által a Tanács rendelkezésére 

bocsátott személyes adatok, illetve dokumentumok alapján – kerül meghatározásra. Ezek a személyes 

adatok az érintettek azonosításán kívül szociális, oktatási körülményeikre, családi állapotukra is 

vonatkoznak, amelyek hitelességéről az érintettek nyilatkoznak.  

Az adatgyűjtés és azok feldolgozásának célja a pályázatok elbírálási eljárása során történő 

objektív, valós helyzetnek megfelelő döntéshozatal, amelynek alapján a kollégiumi elhelyezésre 

pályázók, majd pedig kollégiumban elhelyezést nyerő hallgatók végleges sorrendje megállapításra 

kerül. 

Az adatgyűjtés és a további adatkezelés nem öncélú, hanem járulékos része a pályázat 

lebonyolításának, mely során a Tanács számára hozzáférhetővé vált adatok későbbi nyilvántartásba 

vétele, illetve nyilvántartó rendszerük összeállítása, elsősorban az érintett és a Tanács mint 

adatkezelő között létrejött kollégiumi elhelyezésről szóló szerződés hatékony végrehajtását és 

jövőbeni igazságos ügyintézését segíti. 

Értelmezések 

- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet; 

- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 



- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása; 

- adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

- nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

- adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 

összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné 

tétele; 

- adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől; 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi; 

- személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely 

strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

Az adatgyűjtés és a további adatkezelés jogalapja 

- A személyes adatok védelméről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

97/2008. szám és 104/2009. – másik törvény és 68/2012. – AB határozat és 107/2012. szám); 

- A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi 

elhelyezésről szóló határozata (meghozva 2015. június 30-án H/16/2015 iratszám alatt); 

            - Elnöki Határozat a Magyar Nemzeti Tanács 2015–2016. tanévre vonatkozó második 

kollégiumi pályázati felhívásáról az Európa Kollégiumban való elhelyezésről. 

Önkéntesség 

Az érintett pályázók saját kezű aláírással ellátott adatkezelési hozzájárulásuk benyújtásával  

a Tanács által biztosított formanyomtatványon önként hozzájárulnak személyes adataik 

begyűjtéséhez és kezeléséhez az ebben a nyilatkozatban meghatározott célokkal és jogalappal 

összhangban. 

Nyilvánosságra hozatal és az információk felhasználása 

A begyűjtött, majd kezelt személyes adatokat, illetve azok nyilvántartó rendszerének 

adatállományát az adatkezelő összesített formában csak a szakkollégiumi elhelyezés odaítélésével 

kapcsolatban hozhatja nyilvánosságra. 



Az adatkezelőn, az adatfeldolgozón kívül az adatállományhoz részben hozzáférési joga van 

a CMH (24000 Szabadka, Ptuji u. 1., képviselő: Dudás Károly) információs irodáknak, amelyek az 

adatkezelővel kötött külön szerződés alapján az adatok papír alapú begyűjtését, de nem 

feldolgozását végzik. Más személynek az adatállományhoz csak a törvénnyel előírt esetekben van 

hozzáférési joga. 

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők nem jogosultak az adatoknak a feladat 

teljesítésétől eltérő célra történő felhasználására. 

A személyes adatok állományának őrzésére és titkosságának biztosítására a hatályos 

jogszabályok, különösen az irodai ügyvitelre vonatkozó előírások érvényesek. 

Adattovábbítás külföldre 

Szükség esetén a törvénnyel összhangban az adatállomány továbbítható külföldre.  

Az érintettek jogai és érvényesítésük 

1) Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy teljesen és az igazságnak megfelelően tájékoztassa 

a személyes adatai kezeléséről A személyes adatok védelméről szóló törvény 19. szakasza 

értelmében; 

2) az érintett betekinthet a nyilvántartó rendszer rá vonatkozó adatállományába A személyes 

adatok védelméről szóló törvény 20. szakasza értelmében; 

3) az érintett kérheti a nyilvántartó rendszer rá vonatkozó adatállományának másolatát A 

személyes adatok védelméről szóló törvény 21. szakasza értelmében; 

4) az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt 

adatkezelések kivételével – törlését, a kezelés átmeneti megszakítását, A személyes adatok 

védelméről szóló törvény 22. szakasza értelmében; 

5) az érintett visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását A személyes adatok védelméről szóló 

törvény 11. szakasza értelmében, mely esetben köteles megtéríteni az adatkezelő igazolható 

költségeit és kárát a károkozási felelősséget megállapító jogszabályokkal összhangban; 

6) az illetéktelen adatkezelés A személyes adatok védelméről szóló törvény 8. szakaszában 

megállapított eseteiben az érintett büntető eljárást indíthat a törvénnyel összhangban; 

7) az érintettet megilleti minden egyéb jog és kötelesség A személyes adatok védelméről szóló 

törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban. 

 

 

 A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala 


