
Adatkezelési tájékoztató 
 
FEMM Medical Management orvosképzésre (2019. április 26-28., Budapest) történő 
jelentkezéshez 
 
I. ADATKEZELŐ 
 
Katolikus Szeretetszolgálat 
Vezető: dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes főigazgató 
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
Elérhetőség: titkarsag@szeretetszolgalat.hu, tel: (1) 479 2000 
 
II. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
 
ARB Privacy Consulting Kft. 
Elérhetőség: dpo@arbconsulting.hu 
 
30 fő magyar résztvevőnek a képzés részvételét a Katolikus Szeretetszolgálat (továbbiakban: 
KSZ) közvetítésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) anyagi támogatásából 
finanszírozzuk, ebből a célból, kifejezett hozzájárulása alapján személyes adatait a 
jelentkezése során az alábbiak szerint kezeljük. 
 
A pályázat elbírálása során személyes adatait kizárólag a KSZ, és erre kijelölt munkatársai 
kezelik. Sikeres pályázat esetén személyes adatait az EMMI és a képzést nyújtó FEMM 
Foundation erre kijelölt munkatársai is kezelik. A jelentkezés megküldésekor, illetve az űrlap 
kitöltésekor rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az EMMI-vel, illetve a FEMM 
Foundation-nal kötött szerződésben meghatározott ideig őrizzük. Személyes adatait 
harmadik személynek az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk át, kivétel, ha erre törvény 
kötelez minket. 
 
Sikeres pályázat esetén személyes adatait a támogatási szerződés teljesülése céljából 
kezeljük, a fentiek szerint. 
 
Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg. 
 
III. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 
 
1) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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 
 
2) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
 
  
IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA 
 



Pályázati eljárásban részvétel, majd támogatási szerződés megkötése. 
 
V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően, a vonatkozó 
jogszabályokban, illetve az EMMI-vel kötött szerződésben meghatározott ideig tart. 
 
VI. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 
Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg: 
 
1) Tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatai kezelésére vonatkozóan az adatkezelő 
köteles az Ön részére elsődlegesen írásban, de amennyiben megfelelő módon igazolta 
személyazonosságát szóban tájékoztatni a kezelt adataival kapcsolatosan a gyakorolható 
jogairól illetve azok igényérvényesítés lehetőségeiről.  
Erről az adatai felvételét megelőzően, vagy ha az adatai harmadik féltől kerülnek az 
adatkezelőhöz az első lehetséges időpontban köteles Önt tájékoztatni. 
 
2) Hozzáféréshez való jog: jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 
folyamatban lévő kezeléséről, illetve arra, hogy hozzáférést kapjon a következő 
információkhoz: adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái; azoknak a 
címzetteknek a köre, akikkel a személyes adatokat közölték, közölni fogják; személyes adatok 
kezelésének időtartama; az adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható jogai; a felügyeleti 
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatok forrása. 
 
3) Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy hibásan vagy hiányosan felvett adatai 
miatt az adatkezelőhöz forduljon ezek kijavítása vagy kiegészítése érdekében. 
 
4) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult arra, hogy személyes adatait 
kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben 
- személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 
- visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 
- tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatait jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar jogszabály 
által előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; 
- személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatban kezelték. 
 
A törléshez való jog ugyanakkor nem korlátlan, így Ön nem élhet ezzel a jogával, ha az 
adatkezelés szükséges: 
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 



- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós 
vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- népegészségügyet érintő közérdek alapján; 
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, amely esetében a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy 
veszélyeztetni az adatkezelést; 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 
 
5) Adatkezelés korlátozáshoz való jog: adatkezelő az Ön kérelmére korlátozza az 
adatkezelést, ha  
- Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (csak az adatai ellenőrzésének idejére); 
- az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk 
korlátozását kéri; 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; 
- Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, annak megállapításáig, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 
 
6) Adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatait jogosult géppel olvasható formátumban megkapni és ezen adatait egy választása 
szerinti másik adatkezelőnek átadni. 
 
7) Tiltakozáshoz való jog: saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat 
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő személyes adatait nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben. 
 
VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
1)  Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében kérelmével a fent 
megjelölt adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a II. pontban közzétett elérhetőségén. 
 
2) A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:   +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
Jelentkezésével a pályázó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott 
személyes adatait a Katolikus Szeretetszolgálat kezelje az adatkezelési tájékoztatóban leírtak 
szerint.  
 


