KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BETHLEN GÁBOR
ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZAT
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MUNKATÁRSAK ÉS
HALLGATÓK RÉSZÉRE

AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
Egyetemünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a BGA Zrt.) által támogatott
pályázatok megvalósítása során személyes adatokat kezel. Az adatkezelési tevékenység során
egyes, a BGA Zrt. által jóváhagyott támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
meghatározott személyes adatokat továbbítunk a BGA Zrt. részére.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA
A BGA Zrt. által támogatott pályázatok megvalósítása és az ezzel összefüggő tájékoztatási
kötelezettség teljesítése a BGA Zrt, mint támogató felé.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. A kötelezettséget megállapító
jogszabályok: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54.§-a és az
államháztartásról szól törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§a.

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Nem szükséges, tekintettel az adatkezelés jogalapjára.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI, KÉPVISELŐJE ÉS AZ
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem
Székhely és levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefonszám: +36 (1) 455 9060
E-mail cím: rektori.hivatal@kre.hu
Képviselő: Prof. Dr. Zsengellér József rektor
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@kre.hu

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE,
ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE
Adatkezelést végző szervezeti egység lehet az intézmény bármely olyan szervezeti egysége,
amely a BGA Zrt. által támogatott pályázatot nyer el és valósít meg. Az adatkezelést végző
szervezeti egységről az érintett a konkrét pályázat vonatkozásában tájékoztatni kell.

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI
Az adatkezelési tevékenység során nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK, TÖRLÉSÉNEK IDEJE, VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A személyes adatokat a BGA Zrt. által jóváhagyott támogatási szerződésben vagy támogatói
okiratban megjelölt projektfenntartási időszak végégig kezeljük.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
Azon természetes személyek, akik a BGA Zrt. által támogatott pályázatok megvalósítása során
közreműködnek, továbbá azok, akik a BGA Zrt. által támogatott pályázatok keretein belül
megvalósuló programokon részt vesznek.

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA
Változó, projektenként 10-1000 fő.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
Az adatkezelési tevékenység során különösen az érintett neve, lakcíme, adóazonosító száma,
személyi száma, születési dátuma, a munkabér összege, az érintett fizetési számlaszáma, az
érintett beosztása, neme, az érintett képmása, elérhetőségére vonatkozó adatai, személyi
igazolványának és lakcímkártyájának száma, aláírása, az érintett egyéb személyes
okmányainak száma (diákigazolvány, TAJ szám, jogosítvány száma), továbbá a BGA Zrt.
adatkezelési tájékoztatójának megismerésére vonatkozó nyilatkozatban feltüntetett személyes
adat kerülhet kezelésre.

AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT, VAGY MÁS ADATKEZELÉS)
Az adatok forrása az érintett.

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Az adatokat elektronikusan és papír alapon is kezeljük.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE informatikai szabályzatában és
adatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadóak.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen,
elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az
adatvedelem@kre.hu e-mail címen keresztül.

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az adatvédelmi tájékoztatást igazoló dokumentumot az abban esetlegesen szereplő személyes
adatokkal együtt továbbíthatjuk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, mint támogató részére. Az
adatvédelmi tájékoztatást igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv helyszíni
ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.

