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EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 
„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZEMÉLYES ADATOK, ILLETVE KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128721/2017. 

 

Az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Ápoló tanulók részére pályaválasztást 

támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítója az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ. 

A Projekt keretében az ösztöndíjra pályázó tanulók, az ösztöndíjasok, a mentorok személyes adatainak, 

illetve különleges adatainak kezelése, illetve feldolgozása zajlik. 

Az adatkezelés célja az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 Projekt teljes megvalósításának 

biztosítása, ennek keretében különösen az ösztöndíjasok esetében az ösztöndíjas pályáztatás 

bonyolítása, a támogatási szerződések megkötése, azok esetleges módosítása, megszüntetése, a 

támogatott tevékenységek nyomon követése és ellenőrzése, valamint mindezen célok érdekében a 

projekt honlapján hírlevélre történő feliratkozás, regisztráció, és adatbázis építése. 

Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

jogosult az ÁEEK, és minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy, amelyeket erre jogszabály 

jogosít, illetve kötelez, valamint az ösztöndíjas és az ÁEEK között, illetve a mentor és az ÁEEK között 

esetlegesen létrejövő szerződésben, továbbá az ösztöndíjas hozzájáruló nyilatkozatában erre 

feljogosított személy az azokban meghatározottak szerint. Az adatokat kizárólag az érintett hozzájáruló 

nyilatkozata vagy az ÁSZF alapján, továbbá jogszabály alapján egyébként arra jogosított személyek 

ismerhetik meg. 

Az ÁEEK-nak a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és 

legalább 2027. december 31-ig meg kell őriznie. Erre tekintettel az adatkezelés vége is ezen időpont. 

Az érintett hozzájárulásával felvett személyes adatokat - a törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

- az adatkezelők a Projekt keretében rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön 

hozzájárulás nélkül is kezelhetik. 

Az adatkezelés időtartama alatt az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá 

kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve 

tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben.  

Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. §, valamint - AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (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 irányelv hatályon kívül helyezéséről - 

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) tartalmazza. 
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