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Adatkezelési tájékoztató 

a személyes adatok kezeléséről  
a Klebelsberg Központnak az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia 

fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó adatkezeléseihez, 

a „Pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001-es 

azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” projektben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekhez 

 

Bevezetés 

 
Jelen tájékoztató a Klebelsberg Központnál az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális 

kompetencia fejlesztése” című projekttel (a továbbiakban: projekt) összefüggésben történő 
személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak, a nem természetes 

személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók. 
 

1. Az adatkezelő megnevezése 
 

Adatkezelő: Klebelsberg Központ 

Képviseli: Hajnal Gabriella elnök 

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Postacím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
E-mail: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu 

Telefon: +36 (1) 795-1170  

Adatvédelmi tisztviselő 

neve, elérhetősége: Dr. Szemere Brigitta; dpo@kk.gov.hu 

 

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, értelmező rendelkezések 
 

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekttel 
összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok: 

 
2.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 
 

2.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.). 
 

2.3 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

 
2.4 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) 110/A. §-a, 146. § (1) bekezdés b)-d) pontjai, 
146. § (3) bekezdése, valamint 180. § (3) bekezdése. 
 

2.5 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése. 
 

2.6 Értelmező rendelkezések 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató szempontjából: 
 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható; 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Klebelsberg Központ nevében személyes 
adatokat kezel; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak. 

3. A projekt keretében átadott informatikai eszköz átvételekor megadott 

adatokhoz kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő további adatkezelés 

 
 

3.1 Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt keretében 

megvalósuló adatkezelés célja  

 a Konvergencia Régió tankerületi központok által fenntartott köznevelési 

intézményeiben a tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása, a digitális 
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pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott 

fejlesztése.  

 A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása, 

valamint a tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök 

ellátottságának fejlesztése.  

 

3.2   A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 
 

3.3 Az adatkezelés jogalapja 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 110/A. §-a, 146. § (1) bekezdés b)-d) pontjai, 146. § (3) 
bekezdése, valamint 180. § (3) bekezdése alapján jogi kötelezettség. 
 
3.4 Az adatok gyűjtésének forrása 
 
Érintett önkéntes adatszolgáltatása. 
 

3.5  Az adatkezelés időtartama 
 

A jelen tájékoztatóban meghatározott célokból a személyes adatokat a Klebelsberg Központ a 
projekt zárását követő fenntartási időszak végéig, a 272/2014 Korm. rendelet 110/A §-ban 
meghatározottak alapján 2027. december 31. napjáig kezeli. 
 
 
 

a kezelt adatok köre az adatkezelés célja  

A projekt dokumentációjában szereplő, 

érintettek személyazonosító adatai:  

név, születési név, anyja neve, születési 

hely, születési idő. 

Az érintettek, adatbázisban történő azonosításához 

elengedhetetlenül szükséges adatok és a projektdokumentáció 

ellenőrzések során való bemutatásához szükséges adatok. 

A projekt dokumentációjában szereplő 

érintettek elérhetőségi kapcsolattartási 

adatai: 

e-mail cím, levelezési cím, telefonszám. 

A Klebelsberg Központ és az érintettek közötti 

kapcsolattartás, tájékoztatás, adategyeztetés, továbbá a 

képzésekhez kapcsolódó online felületek használata, valamint 

a képzési szerződések, tanúsítványok kiadásának célját 

szolgálja. 

A projekt dokumentációjában szereplő 

érintettek azonosító adatai: 

adóazonosító jel, oktatási azonosító, 

személyi törzsadatszám, 

társadalombiztosítási azonosító jel. 

Támogatási források igénybevételéhez, elszámolásához, 

projekt megvalósításához, képzési szerződések, felnőttképzési 

szerződések megkötéséhez, valamint a használatra átvett 

informatikai eszköz személyi leltárban történő 

nyilvántartásához kötődő adminisztratív feladatok 

végrehajtásához, dokumentáció ellenőrzések során való 

bemutatásához szükséges adatok. 
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4. Az adatokhoz való hozzáférés, a címzettek, adatfeldolgozók és az 

adatbiztonsági intézkedések 
 

4.1  Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 
 

A személyes adatokhoz a Klebelsberg Központ munkatársai férhetnek hozzá a feladataik 
ellátása érdekében és azzal összefüggésben a feladat ellátásához szükséges mértékben. A 
Klebelsberg Központ csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa 
kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például:  

 a Klebelsberg Központ irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján a 
személyes adatot tartalmazó ügyiratait átadja a Levéltárnak, 

 ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Klebelsberg Központot és a nyomozáshoz az adott 
személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

 

4.2 Adatbiztonsági intézkedések 
 
A Klebelsberg Központ a személyes adatokat a Klebelsberg Központ székhelyén (1054 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) található szervereken tárolja. A személyes adatok 
tárolásához a Klebelsberg Központ más szerv szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót 
nem bíz meg. A Klebelsberg Központ megfelelő informatikai, technikai szervezési és személyi 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek 
között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az 
informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a Klebelsberg Központ naplózza, 
ezáltal mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. 
 
4.3 Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé 

 

Az adatok kezelése során Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve 

köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők (pl. projekt keretében beszerzett képzésszervezési 

szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők), vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozók számára 

továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez: 

 szerződés teljesítése érdekében szükséges;  

 jogszabály előírása alapján;  

 az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges;  

Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes 

adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen 

adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett 

kezelik az érintett adatait. Az Ön személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük:  

 Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók; 

 A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő 

szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó 

szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);  

 A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált 

üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek); 
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5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

5.1 A hozzáféréshez való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül a Klebelsberg Központtól 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: 

 a Klebelsberg Központ milyen személyes adatait; 

 milyen jogalapon; 

 milyen adatkezelési cél miatt; 

 mennyi ideig 

 kezeli; továbbá, hogy 

 a Klebelsberg Központ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

 milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta 
azokat a Klebelsberg Központ rendelkezésére); 

 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 
Klebelsberg Központ köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó 
személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba 
történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához 
kötött. 

 

A Klebelsberg Központ, az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok 

érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy elektronikusan 

benyújtott kérelem esetén, elektronikus úton értesíti. 

5.2  A helyesbítéshez való jog 

 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a 
Klebelsberg Központ módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 
megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét), vagy kérheti a rá vonatkozó, 
pontatlan adatok helyesbítését, hiányzó személyes adatai az adatkezelési célnak megfelelő 
kiegészítését.   

 

5.3  A törléshez való jog 
 
Az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha tekintettel a kötelezően kezelt 
személyes adatokra, az adatkezelési cél eléréséhez az adat nem szükséges.  
 
5.4  A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

 

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatait a Klebelsberg Központ zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg 
az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 
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Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a 
beadványát a Klebelsberg Központ jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett 
hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Klebelsberg 
Központ ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Klebelsberg 
Központ tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az 
adatokat. 

 

5.5  A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintettet – tekintettel az adatkezelés jogalapjára – nem illeti meg a tiltakozás joga. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 
 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Klebelsberg Központ a személyes adatainak 
kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, abban az esetben panaszt 
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetőleg 
bírósághoz fordulhat. 
 
NAIH székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  
honlap: www.naih.hu 

 

6.1 Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata  
 
A tájékoztatót szükség szerint az Adatkezelő felülvizsgálja, és ennek eredményét közzé teszi. 
Az értesítés módjának meghatározásakor az Adatkezelő olyan szempontokat vesz figyelembe, 
mint a változtatás jelentősége, vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

