ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Klebelsberg Központ és Digitális Kormányzati Fejlesztés és
Projektmenedzsment Kft. között létrejövő Konzorciumi Megállapodásban megjelölt
konzorciumi partner és kapcsolattartók adatainak kezeléséről
1. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) adatkezelési folyamatai jogszerűségének
és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége:

Klebelsberg Központ
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
ugyfelszolgalat@kk.gov.hu
Telefon:+36 1 795 1323
e-mail: dpo@kk.gov.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Központ a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így 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
kiadott, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
(továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) tiszteletben
tartása mellett végzi.
A Központ a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint tesz eleget.
A Központ az adatkezelés célját, és jellemzőit az alábbiak szerint határozza meg:
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JELLEMZŐI
2.1. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Klebelsberg Központ (konzorciumi vezető) és a Digitális Kormányzati
Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (konzorciumi tag) között létrejött RRF-1.2.1-20212021-00001 azonosítószámú, „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek
biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt megvalósításával összefüggő
konzorciumi megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzített feladatok gyors és
hatékony teljesítése érdekében a kapcsolattartás megkönnyítése, a felek közötti
kommunikáció elősegítése.
2.2. Kezelt személyes adatok, adatkezelés jogalapja
2.2.1. A Központ a 2.1. pontban meghatározott céllal összefüggésben a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pontjára tekintettel a konzorciumi partner képviseletében eljáró személyek alábbi
adatait kezeli:
a) név,
b) anyja neve,
c) születési helye és ideje,
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d) lakcíme.
2.2.2. A Központ a 2.1. pontban meghatározott céllal összefüggésben a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjára tekintettel kapcsolattartóként megjelölt személy alábbi adatait kezeli:
a) név,
b) telefonszám,
c) e-mail cím (hivatali).
2.3. A személyes adatok forrása, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Központ
rendelkezésére
A Központ a nem természetes személlyel kötött szerződések megkötésével és teljesítésével
összefüggő személyes adatokat a vele szerződő féltől, esetenként közvetlenül az érintettől
szerzi be.
2.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az adatok megismerésére jogosult személyek a Központ azon foglalkoztatottjai, akik a
szerződéskötési eljárás lebonyolításában, valamint a Megállapodás teljesítése során eljárnak.
A Központ a Megállapodásban kapcsolattartóként megjelölt foglalkoztatottja kapcsolattartási
adatait (név, elérhetőségek) átadja a konzorciumi partnere részére. Kizárólag olyan adatok
átadására kerül sor, melyek a foglalkoztatott munkahelyi tevékenységével kapcsolatosak.
2.5. Adatfeldolgozó
a) Adatfeldolgozó neve: eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
székhelye: 1111 Budapest Budafoki u. 59.
Tevékenysége: a szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, valamint
iratkezelési nyilvántartási rendszer, valamint a KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és
Karbantartási (TESZEK) Modul üzemeltetése.
b) Adatfeldolgozó neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.), székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Tevékenysége: a hálózati infrastruktúra és kommunikációs csatornák (e-mail, telefon)
biztosítása.
2.6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Nem történik.
2.7. Személyes adatok kezelésének időtartama
A kapcsolattartók adatait a kapcsolattartó személyében történő változás esetén az új
kapcsolattartó kijelöléséig kezeli a Központ.
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A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a alapján
a támogatási igényekkel és a támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok megőrzési ideje
2036. december 31.
3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGGYAKORLÁS
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezeléssel érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz,
amelyet a Központ jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
3.2. Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére a Központ tájékoztatást nyújt arról, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
a Központ hozzáférést biztosít:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Központ a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
3.3. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Központ indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett köteles a Központnak a változástól
számított öt munkanapon belül bejelenteni.
3.4. Törléshez való jog
Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez
való jogával, ha a Megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásához az adat nem
szükséges, vagy a megjelölt cél elérését már nem szolgálja.
3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Központ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Központ ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
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c) a Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Központ jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
3.6. Tiltakozáshoz való jog
A 2.2.2. pont szerinti adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha álláspontja szerint a Központ a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben
a Központnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás érdekében a Központ nem kezel személyes
adatokat.
3.7. Az érintetti jogok érvényesítésére szolgáló eljárásrend
Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt elérhetőségre tekintettel megküldött elektronikus
levelében, vagy a Központ székhelyére eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A Központ az
érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését, annak benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus
úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy a Központ haladéktalanul írásban tájékoztatja az
érintettet az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint a jogorvoslati
jogairól.
4. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGORVOSLATI JOG
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett:
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
vizsgálatát kezdeményezheti a Központ intézkedése jogszerűségének vizsgálata
céljából, ha a Központ az adatkezeléshez kacsolódó jogainak érvényesítését
korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése
szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírásokat, továbbá
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c) adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Központ székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso
oldalon. A Központ székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék (1055, Budapest,
Markó u. 27.) rendelkezik illetékességgel.
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