2. sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató
a közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett személyes adatok kezeléséről
1. Adatakezelő
Tempus Közalapítvány
székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
elnök: Czibere Károly elnök
levelezési cím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
adatvédelmi tisztviselő: dr. Szabó Eszter Margit
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@tpf.hu
2. Adatkezelés célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelésével
kapcsolatban. Adatkezelő az igénylő (továbbiakban Érintett) személyes adatait az Infotv. 28. §
(1) bekezdése szerinti adatigénylés teljesítésével, az Infotv. 30. § (3) bekezdésében
meghatározott nyilvántartás vezetésével, az Infotv. 29.§ (1a) bekezdésben foglalt egy éven belül
ugyanazon tartalommal kérelmezett adatigénylés azonosításával és megállapításával, valamint
a 29.§ (3) bekezdése szerinti, esetlegesen felmerülő költségtérítés megállapításával és
teljesítésével, továbbá az adatszolgáltatás megtagadásából származó jogérvényesítés (Infotv.
31.§ (2) bekezdés) céljával kapcsolatban kezeli.
3. Adatkezelés jogalapja
Az Érintett személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29.§ (1b)
bekezdésében, a 30. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásvezetés és a költségtérítés
megállapítása során az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont és az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pont).
4. Érintett személyes adatainak köre
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
- természetes személy igénylő esetében neve és elérhetősége;
amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás, információ megadható (Infotv.
29.§ (1b) bekezdés).
Az Infotv. 30.§ (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetése során Érintett neve,
címe.
Költségtérítés megállapítása során neve, címe.
5. Az adatkezelés időtartama

Az igényeket Adatkezelő az Infotv. 29.§ (1a) bekezdése szerint 1 (egy) évig tárolja, hogy
megállapíthassa, hogy azonos igénylő által egy éven belül azonos adatkörre vonatkozóan
történt-e adatkérés, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
6. Érintett jogai
Az Érintett tájékoztatást kérhet az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken arról, hogy milyen
személyes adatokat tárol róla Adatkezelő, a személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról.
Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő módosítsa, helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Adatkezelő az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre beérkezett
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül módosítja, helyesbíti az adatokat.
Érintettet a tiltakozáshoz való jog megilleti, amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés 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, különösen, ha az érintett gyermek. Érintett a
jelen adatkezelés ellen tiltakozással nem élhet.
Érintett személyes adatainak korlátozásához való jogának gyakorlásáról. Érintett kérelmezheti,
hogy személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amig az Érintett által
megjelölt indok szükségessé teszi. az adatkezelés korlátozásához való jogosultság gyakorolható,
ha
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
7. Adattovábbítás, adatok címzettjei
Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére, nem
továbbítja harmadik országba.
8. Jogorvoslat
Az Érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeli az
Adatkezelő, a személyes adatainak kezelése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
fordulhat.

