ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt pedagógus továbbképzésekre vonatkozóan

1. A projekt bemutatása:
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét az EFOP-3.1.2-162016-00001 projekt során történő adatkezeléseinkre.
Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. „A pedagógusok módszertani felkészítési a
végzettség nélküli iskolaelhagyás érdekében” című projekt célja, hogy pedagógus
továbbképzések szervezésével, új módszertani eszköztárat biztosítson a részvevő
pedagógusok számára. A Komplex Alapprogram olyan tanítási-tanulási program,
amelynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékének csökkentése a
prevenció eszközrendszerével.
A program elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló, a tanulócsoportok
egészére irányuló preventív beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a
pedagógusok módszertani továbbképzése, szemléletváltoztatása révén kíván
hozzájárulni.

2. Kihez fordulhat?
Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt főbb adatkezelései kapcsán az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az adatkezelő, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
pedig az adatfeldolgozó. Ugyanakkor az ESZA kérdőív kapcsán az adatkezelő a
Miniszterelnökség, a Szegedi Tudományegyetem itt is adatfeldolgozói minőségben jár
el. A projekt programjának forrását az Európai Unió és a magyar költségvetés biztosítja.
Szegedi Tudományegyetem adatfeldolgozó szervezeti egységének kapcsolattartója:
szervezeti egység: SZTE Projektmenedzsment Igazgatóság
kapcsolattartó neve: Csetreki Rita projektkoordinátor
levelezési cím: 6720, Szeged, Dugonics tér 13.
e-mail cím: csetreki.rita@gmf.u-szeged.hu
honlap cím: http://www.koala.szte.hu/
Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az
adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.
3. Milyen főbb jogi előírások
mentén járunk el?
Tájékoztatjuk,
hogy
az
Ön
személyes adatait az érintett
adatkezelők, valamint a Szegedi
Tudományegyetem,
mint
adatfeldolgozó
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a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a
Tanács rendeletének, valamint
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kezeli.
4. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudomány-egyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
5.Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?
Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt során az alábbi adatkezelési tevékenységeket
végezzük – 1. Képzési szerződés, 2. Jelenléti ív 3. ESZA kérdőív, 4. tanúsítvány
5.1. Képzési szerződés
Milyen
adatokról van
szó?
Név és
Születési
név
Születési év
Születési hely
Születési idő
Anyja neve

Miért vesszük
fel?

Beazonosíthatós
ág
okán,
(a
képzési
szerződés
eleme).
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Milyen jogon
kezeljük?

Szerződéses
jogalap.
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Meddig tároljuk?

A pedagógus továbbképzést érintő
projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatólag 2021. szeptember 30-ig),
illetve
a
támogatási
szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt az adatkezelés folyamatos
az előbbiekben megjelölt adatkörre
vonatkozóan.

Munkáltató
neve
Munkáltató
címe
Munkáltató
OM
azonosítója

Beazonosíthatósá
g okán, (a képzési
szerződés eleme).

Oktatási
azonosító
A képzési
Állandó lakcím, szerződés egyik
levelezési cím eleme és
Szerződéses
postázásához is
jogalap.
szükség van rá.
Az EFOP-3.1.2-162016-00001
projekt esetében
az Oktatási
Hivatal zárt
e-mail cím
képzésszervező.
felületén történő
jelentkezéshez,
valamit a
távoktatási felület
regisztrációjához.

A résztvevő és
a képző
képviselőjének
aláírása

A képzési
szerződés eleme,
hitelesség okán.
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A pedagógus továbbképzést érintő
projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatólag 2021. szeptember 30ig),illetve a támogatási szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt az adatkezelés folyamatos
az előbbiekben megjelölt adatkörre
vonatkozóan.

5.2 Jelenléti ív
Milyen adatokról van
szó?

Miért vesszük fel?

Milyen
jogon
kezeljük?

Név (családi és utónév)
Résztvevő
(dátum)

Beazonosítás okán.
A képzésen való részvétel
aláírása igazolására. A dátum a két
kontaktnapos képzésen való
részvétel igazolására.

Képző aláírása
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A jelenléti
íven felvett
adatokat
jogos
érdekből
résztvevők
kezeljük.

Meddig
tároljuk?
A
pedagógus
továbbképzést
érintő projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatólag
2021.
szeptember 30ig), illetve a
támogatási
szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt az
adatkezelés
folyamatos
az
előbbiekben
megjelölt
adatkörre
vonatkozóan.

5.3. ESZA kérdőív
Az ESZA kérdőív során megadott adatokat az adatkezelésben részt vevők bizalmasan
kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják
fel.
A Szegedi Tudományegyetem, mint adatfeldolgozó adatfeldolgozási szerződésben
vállalt kötelezettséget az adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtésére,
tárolására és továbbítására.
Annak alapján kérjük az ESZA kérdőívben az adatok megadását, hogy a
jogszabályoknak megfelelően követhesse az Irányító Hatóság a támogatások
felhasználását és későbbi eredményeit. Az ESZA kérdőív a projektbe való belépéskor és
kilépéskor kerül felvételre. A programban részt vevők közül véletlenszerűen
kiválasztott személyeket a program lezárása után az adatkezelő által megbízott
közvélemény-kutató cég megkeresi, hogy a program hosszú távú hatásairól
érdeklődjön.
Milyen adatokról van
szó?

Miért vesszük fel?

Személyazonosító adatok
(különösen név, TAJ
Beazonosítás okán.
szám,
anyja
neve,
állampolgárság)
Véletlenszerű kiválasztással
történő, a szolgáltatás
Kapcsolattartási adatok lezárását követő 6 hónapon
(lakcím, email, telefon)
belül lezajló munkaerő-piaci
helyzet felmérése miatt
szükséges.
Munkavégzéssel
és Aktuális
munkaerő-piaci
iskolai
végzettséggel helyzet felmérése miatt
kapcsolatos adatok
szükséges.
Aktuális
munkaerő-piaci
Nemzetiségi adatok
helyzet felmérése miatt
szükséges.
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Milyen
jogon
kezeljük?

Meddig
tároljuk?

Az
ESZA
kérdőíven
felvett
adatokat
jogos
érdekből
kezeljük.

A pedagógus
továbbképzést
érintő
projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatóla
g
2021.
szeptember
30-ig),illetve a
támogatási
szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt
az adatkezelés
folyamatos az
előbbiekben
megjelölt

További
különleges
személyes
adatok
(megváltozott
munkaképesség,
fogyatékosság,
hajléktalanság)
Munkaerő-piaci helyzet,
oktatásban/képzésben
való részvétel
A tanúsítvány szerzés
ténye
(kilépéskori
felvétel esetén)
Résztvevő aláírása
Törvényes
képviselő
aláírása
(ha kiskorú a résztvevő
személy)

5.4 Tanúsítvány
Milyen
adatokról van
szó?
Név és
Születési név

születési hely

születési idő

adatkörre
vonatkozóan.

Aktuális
munkaerő-piaci
helyzet felmérése miatt
szükséges.
Aktuális
munkaerő-piaci
helyzet felmérése miatt
szükséges.
A
szolgáltatás
sikeres
lezárásának
mérése
érdekében szükséges.
Beazonosíthatóság okán.
Beazonosíthatóság okán.

Miért vesszük
fel?

Milyen jogon
kezeljük?

Beazonosítható
ság okán, (a
tanúsítvány
eleme).
Beazonosíthatós
ág okán, (a Szerződéses
jogalap.
tanúsítvány
eleme).
Beazonosíthatós
ág (a képzési
szerződés
eleme).
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Meddig tároljuk?

A pedagógus továbbképzést érintő
projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatólag 2021. szeptember 30-ig),
illetve
a
támogatási
szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt az adatkezelés folyamatos
az előbbiekben megjelölt adatkörre
vonatkozóan.

A tanúsítvány A tanúsítvány Jogos érdek.
hitelét szolgáló hitelét igazolják.
személy
aláírása.

A pedagógus továbbképzést érintő
projektek
hivatalos
zárásig
(előreláthatólag 2021. szeptember 30-ig),
illetve
a
támogatási
szerződésben
megjelölt
fenntartási
kötelezettség
tartama alatt az adatkezelés folyamatos
az előbbiekben megjelölt adatkörre
vonatkozóan.

6.Kinek továbbítjuk az adatokat?
Minekután a Szegedi Tudományegyetem csupán adatfeldolgozó a projekt
tekintetében, ezért a projekt kötelező adatszolgáltatásai okán:
- a jelenléti ívben felvett adatok továbbításra kerülnek az Emberi Erőforrások
Minisztérium felé, a képzéseken való részvétel igazolása miatt. A jelenléti íveket a
pályázati helyszíni ellenőrzés(ek) során a Szegedi Tudományegyetem képviselője,
mint alátámasztó dokumentumokat bemutatja, de a jelenléti íven szereplő adatok
harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra. A jelenléti íven szereplő adatokból a
pályázat irányító szerve részére összesítés készül a fenti paraméterek megadása
mentén.
- az ESZA kérdőív során felvett adatokat Szegedi Tudományegyetem a
Miniszterelnökség számára továbbítja. A Projektmenedzsment a résztvevő által a
belépéskori és a kilépéskori kérdőíven megadott adatokat az EPTK internetes
felületen keresztül rögzíti az elektronikus adatbázisba. Az Irányító Hatóságok és a
Minisztérium egyéb megbízott munkatársai csak anonimizált, összesített adatokhoz
férnek majd hozzá.
- A képzési szerződés és a tanúsítványban szereplő adatokat a pályázati helyszíni
ellenőrzés(ek) során a Szegedi Tudományegyetem képviselője, mint alátámasztó
dokumentumokat bemutatja, az ezekben a dokumentumokban szereplő adatokból a
pályázat irányító szerve részére összesítés készül.
-A személyes adatokat az SZTE részéről EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt

alkalmazásában álló alábbi szereplők kezelik a projekt megvalósítása során:
 Szakmai vezető
 Projektkoordinátor
 Képzésszervezők
 Projektasszisztens
 Szakmai asszisztensek
7.Gyűjtünk-e Önről adatot más
személytől?
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Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem
végzünk.
ESZA kérdőív
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem
végzünk.
Képzési szerződés
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem
végzünk.
Tanúsítvány
Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem
végzünk.

8.Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?
Nem.
9.Milyen jogai vannak a projekt kapcsán?
Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről.
2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes
adataiban, jogában áll javítást kérni.
4. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor
tiltakozhat.
5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a
kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.
6. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll
jogorvoslattal élni.
10.Milyen jogorvoslattal élhet?
10.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Dr. Lajkó Dóra
Cím:
Szegedi
Tudományegyetem,
József
Attila
Tanulmányi
és
Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.
Tel.: +36 (62) 342-376,
+36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu
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10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10.3. Bírósághoz fordulhat
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet,
akár a
Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon
tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek
11.Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?
Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1.
alpontban találhatja meg.
Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között.
Jelen projekt kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső
szabályzatainknak való megfelelést.
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