Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a Mészáros
Lázár tanulmányi ösztöndíjról szóló pályázati felhívás adatkezelésével kapcsolatban a
következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő(k):
1. Az ösztöndíjpályázatok érkeztetése és azok elbírálása során folytatott adatkezelések
tekintetében:
a) Magyar Honvédség Parancsnoksága (8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u. 2., telefon:
+36-22-542-811, honlap: www.kormany.hu, e-mail: mhp@mil.hu, tényleges adatkezelés
helye: Magyar Honvédség Parancsnoksága, Személyzeti Csoportfőnökség, cím: 1134
Budapest, Lehel u. 35-37., telefon: +36-1-474-1111, e-mail: mhp.szcsf@mil.hu)
b) az adatkezelő képviselője: Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, parancsnok
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Szücs Szabina őrnagy HM telefon: +361474-1111/34-49-57, e-mail: szeksziusneszucsszabina@mil.hu
2. Az ösztöndíj szerződés megkötése és az ösztöndíj folyósítása során folytatott adatkezelések
tekintetében:
a) Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (1011 Budapest, Hungária körút 9-11., Zrínyi
Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, telefon: 06-1-433-9066, honlap:
www.honvedelem.hu, e-mail: szerv.mh.lz@mil.hu, tényleges adatkezelés helye: Magyar
Honvédség Ludovika Zászlóalj, cím: 1011 Budapest, Hungária körút 9-11., Zrínyi Miklós
Laktanya és Egyetemi Campus, telefon: 06-1-433-9066, e-mail: szerv.mh.lz@mil.hu)
b) az adatkezelő képviselője: Sári Szabolcs ezredes, zászlóaljparancsnok
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Suba István alezredes, HM telefon: 06-1433-9066/02-22-20510, e-mail: suba.istvan@mil.hu
II. Az adatkezelés:
a) Az adatkezelés célja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Haktv. 10.§ (5) d) pontja
értelmében az ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és az adatok
pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása,
valamint a kapcsolattartás.
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Haktv. 13/E. §-ban
rögzítetteken alapszik.
c) Az adatkezelés során kezelt adatokat a Haktv. 13/E. § (2) bekezdése alapján Ön biztosítja
számunkra.
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama
a) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi
szervezet (Magyar Honvédség Parancsnoksága, 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u. 2) a
II./c) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől annak elbírálásáig kezeli.
A pályázatokat az elbírálást követően továbbítja a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi
szervezet (Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj, 1011 Budapest, Hungária körút 9-11)
részére.
b) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi
szervezet a kezelt adatokat a pályázat beérkezésétől annak elbírálásáig kezeli. A pályázatokat
az elbírálást követően továbbítja a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet
részére.
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c) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet a II/c) bekezdésben meghatározott
adatokat nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,
eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal
kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig kezeli.
d) A II./c) bekezdésben meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése
céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.
e) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.
f) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
g) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
továbbítani.
h) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Személyes adatokat az adatkezelés végrehajtásával
megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közlünk.
IV. Az Ön jogai:
Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő
a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak,
a személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban:
helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint az alább meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az
adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
1. ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy
hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának
időtartamára,
2. ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok
törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek
fennállásának időtartamára,
3. ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv
által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges,
ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
4. ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettség
teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, 10 évig.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése
céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározottak szerint végezhet.
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
1.1. az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
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1.2. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés
céljának megvalósulásához,
1.3. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott időtartama eltelt, vagy
1.4. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja.
2. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
3. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság
elrendelte, vagy
4. az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
Infotv.-t, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

