ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Tempus Közalapítvány által kötött egyedi szerződésekben szereplő személyes adatok kezeléséről
Jelen Tájékoztató az Tempus Közalapítvány (a továbbiakban TKA) által kötött egyedi szerződésekben
szereplő személyes adatok, így:
 a természetes személy Szerződő fél személyes adatai,
 a nem természetes személy Szerződő fél által megadott természetes személy munkavállaló,
mint kapcsolattartó személyes adatai,
 az egyéni vállalkozó természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozik.
1. A személyes adatok kezelője:
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő elnöke:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő postai címe:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatvédelmi tisztviselőjének neve
és elérhetősége:

Tempus Közalapítvány
Czibere Károly elnök
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
1438 Budapest 70, Pf. 508.
info@tpf.hu,
dr. Szabó Eszter Margit
postai címe: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
e-mail címe: adatvedelem@tpf.hu

2. Az adatkezelés tárgya:
Jelen Tájékoztató a TKA által kötött egyedi szerződéskötésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatok
kezelésére vonatkozik. Ide értendőek az alábbi Érintettek:
a) a természetes személy Szerződő fél személyes adatai,
b) nem természetes személy Szerződő fél által megadott természetes személy munkavállaló, mint
kapcsolattartó személyes adatai,
3. Az egyéni vállalkozóra vonatkozó adatkezelés:
Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec tv.) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat.
Egyéni vállalkozóval való szerződéskötés esetében a TKA az egyéni vállalkozóval kapcsolatban olyan
személyes adatokat kezel, amelyek az általa üzletszerűen folytatott gazdasági tevékenységgel függnek
össze, amely adatokkal a gazdasági életben megjelenik. A TKA az egyéni vállalkozókról vezetett, az
Evec tv. 12. § (2) bekezdésében meghatározott naprakész, bárki számára ingyenesen és az interneten
folyamatosan elérhető nyilvántartásban szereplő adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célok
eléréséhez szükséges mértékben kezeli. Ezen adatok egyrészről nyilvános adatok és az Infotv. alapján
közérdekből nyilvános adatok, másrészről pedig személyes adatok. A TKA az adatkezelés GDPR 5.
cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célhoz kötöttség követelménye alapján az egyéni
vállalkozóra vonatkozóan kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek üzletszerű gazdasági
tevékenységével összefüggésben, nem pedig mint természetes személlyel összefüggésben merülnek
fel:
- neve
- székhelye
- adószáma
- nyilvántartási száma
- bankszámlaszáma
- e-mail címe

A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem
alkalmazhatók.
4. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a szerződés előkészítésével és a teljesítés elősegítésével összefüggő kapcsolattartás
biztosítása, szerződés teljesítésével, a szerződés esetleges módosításával, az ellenérték
visszakövetelésével vagy a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő feladatok
elvégzésének biztosítása.
5. A kezelt személyes adatok köre:
a) a természetes személy Szerződő félre vonatkozó személyes adatok az adott jogviszony alapján
az alábbiak:
- név,
- születéskori név,
- nem
- szül. hely, idő,
- anyja neve,
- állampolgárság,
- adóazonosító jel,
- TAJ szám,
- állandó lakhely,
- levelezési cím
- bankszámlaszáma,
- e-mail cím
- úti okmány száma, típusa, érvényességi ideje, lejárati dátuma és kiállításának helye
- vízum igény
- annak ténye, hogy a teljesítési időszak alatt munkaviszonyban áll-e
- annak ténye, hogy a teljesítési időszak alatt nyugdíjas-e és szünetelteti-e a nyugdíj
folyósítását.
- annak ténye, hogy a teljesítési időszak alatt fizetés nélküli szabadságon volt-e
- annak ténye, hogy az adóév alatt külföldön tartósan keresőtevékenységet folytat-e,
illetve folytatott-e
b) a nem természetes személy Szerződő fél által kapcsolattartóként megjelölt természetes
személy esetében:
- neve
- beosztása
- telefonszáma
- e-mail címe
6. Az adatkezelés jogalapja:
a) Az Érintett Szerződő fél személyes adatai kezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja: szerződés megkötésének előkészítése és teljesítése;
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek való
megfelelés az adatkezelő kötelezettségvállalása teljesítéséhez kapcsolódóan. Az Érintettel
kötött szerződés esetében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jön létre, amely által az
Érintett önálló tevékenységből származó jövedelmet szerez. Ez alapján Adatkezelő levonja a
jogszabályok által meghatározott adóelőleget és járulékokat. A bérszámfejtést során
Adatkezelőnek az alábbi jogszabályok alapján kell eljárnia: a társadalombiztosítás ellátásaira és

a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, ezek végrehajtási rendeletei, valamint a
Magyarország által kötött kettős adóztatás elkerüléséről és szociális biztonságról szóló
kétoldalú egyezmények.
c) A nem természetes személy Szerződő fél által megadott természetes személy munkavállaló,
mint kapcsolattartó személyes adatai kezelésének jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja: az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
TKA a jogos érdeket megvizsgálta érdekmérlegelési tesztben, amelyet jelen adatkezelési
tájékoztatóhoz csatol.
7. Az adatok megismerésére jogosultak
A személyes adatok megismerésére a TKA azon belső munkatársai jogosultak, akiknek az adat
megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik: így különösen a szakmai egység, a
pénzügyi egység és a jogi csoport munkavállalói, valamint a TKA ellenőrzésére jogosult szervek.
8. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama:
A szerződésben rögzített személyes adatok őrzési ideje az Adatkezelő Magyar Nemzeti Levéltár által
elfogadott iratkezelési szabályzata alapján a szerződés teljesítését követő 10 év. Az őrzésre vonatkozó
határidő lejártát követően a személyes adatait tartalmazó dokumentumok a fent nevezett iratkezelési
szabályzat szerint kerülnek selejtezésre vagy átadásra a Magyar Nemzeti Levéltár részére.
9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba,
vagy nemzetközi szervezethez
Az adatkezelés során nem kerül sor egyikre sem.
10. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról
Tájékoztatáshoz való jog: Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a TKA által kezelt, Érintettre
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az adatvédelmi tisztviselő 1.pont
szerinti elérhetőségére küldött e-mailes megkereséssel.
Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet, hogy a TKA-nál a
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a
kezelt személyes adatai másolatát.
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített
adatainak helyesbítését, valamint a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.
Korlátozáshoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését kérelme esetében
TKA korlátozza.
Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja a TKA-tól, és ezen adatokat kérésére TKA másik
adatkezelőhöz továbbítsa.

Korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai
egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például rendszerezés, tagolás,
összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozása az alábbi okokból kérhető:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat valamely
jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés a szerződés teljesítése céljából történik, a törlési kérelmet nem tudjuk teljesíteni.
Törléshez való jog: a TKA a személyes adatokat az Érintett kérésére – vissza nem állítható módon,
véglegesen- törli, amennyiben fennáll az alábbi indokok egyike:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
11. Az érintett jogorvoslathoz való joga
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, illetve panasszal a TKA adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat az 1. pontban megadott elérhetőségein. A TKA a kérelem beérkezésétől
követő számított egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást az Érintett részére.
Érintett panasszal fordulhat továbbá a TKA adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
fordulhat postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Érintett a TKA ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a TKA a személyes adatait a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.

