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AZ ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA 

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE vagy Egyetem) ERASMUS+ 
pályázati felhívásokat tesz közzé a felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása, továbbá 
szakmai gyakorlatuk külföldön történő teljesítése érdekében. A pályázatok feldolgozása és a 
vonatkozó szerződések megkötése során az Egyetem, mint adatkezelő személyes adatokat 
kezel. 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG CÉLJA(I) 
Az adatkezelés fő célja a hallgatók és a felsőoktatási intézmény közötti ERASMUS+  
támogatási szerződés megkötése, a támogatott tevékenység megvalósítása és a tevékenység 
nyomon követése.  
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JOGALAPJA 
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, illetve a potenciális fogadó intézmény által 
kért, a pályázati űrlap által megjelölt adatokat az Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: az általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges) kezeli. 
 
A projekt nyomon követése, monitoringja, valamint az egyetemi beszámolási kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges jelentések és kimutatások elkészítésével összefüggésben a vonatkozó 
személyes adatokat az Egyetem az általános adatvédelmi renedelet 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja alapján (jogi kötelezettség teljesítése; a jogi kötelezettséget előíró jogszabály: az Európai 
Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete – a továbbiakban: Erasmus-rendelet) kezeli. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679


Az információs anyagok készítésével, a nyomtatott, vagy elektronikus marketing, illetve 
tájékoztató célú termékek (például a programot ismertető brossúrák, képek, videók, online 
tájékoztatók) előállításával, sokszorosításával, közzétételével összefüggésben a vonatkozó 
személyes adatokat az Egyetem az általános adatvédelmi renedelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján (az érintett önkéntes hozzájárulása) kezeli. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT/ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 
Az adatkezelési tevékenység jogalapjára tekintettel nem szükséges. 
 
 

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. Trócsányi László Henrik rektor 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Molnár Péter 

E-mail cím: adatvedelem@kre.hu 

 

AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG(EK) MEGNEVEZÉSE, 
ELÉRHETŐSÉGEI, A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK NEVE 

Az adatkezelést végző szervezeti egység a KRE Nemzetközi Igazgatósága. 

Levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.  

Képviselő: Dr. Szalai Gábor nemzetközi igazgató 

Elérhetőség: erasmus.coordinator@kre.hu  

  

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI 
Az adatkezelési tevékenység során a pályázatok benyújtása a Neptun-rendszerben történik, így 
a Neptun-rendszert üzemeltető SDA Informatikai Zrt. adatfeldoglozónak minősül. 
 

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



Az adatkezelés időtartamát a Tempus Közalapítvánnyal kötött intézményi főszerződés, 
valamint az Egyetem iratkezelési szabályzata határozza meg. 

 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE 
Érintett minden természetes személy, aki Erasmus+ program tanulmányi mobilitás vagy 
szakmai gyakorlat programjában való részvételre irányuló pályázatot nyújt be. 

 

AZ ÉRINTETTEK (BECSÜLT) SZÁMA 
Az érintettek éves száma: 150  fő. 

 

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE 
a) A szerződés előkészítésével és pályázati űrlap kitöltésével összefüggésben kezelt adatok: 

aa) név,  
ab) oktatási azonosító, 
ac) Neptun-kód, 
ad) születési hely és idő, 
ae) e-mail cím, 
af) telefonszám, 
ag) banki adatok (a nyertes pályázóktól) 
ah) képzésre vonatkozó adatok, 
ai) állampolgárság, 
aj) tanulmányi eredményekre vonatkozó személyes adatok, 
ak) nyelvtudásra vonatkozó személyes adatok, 
al) önéletrajzban és motivációs levélben megjelölt, egyéb személyes adatok. 

b) A projekt nyomonkövetése, monitoringja, valamint az egyetemi beszámolási kötelezettségek 
teljesítésével összefüggésben kezelt adatok: 

Minden olyan személyes adatnak minősülő információ, amelyet az érintett a projekt 
életciklusa alatt az Egyetem rendelkezésére bocsát, különös tekintettel az Erasmus-
rendeletben megjelölt személyes adatokra. 
 

c)  A projektre vonatkozó információs anyagok készítésével, a nyomtatott, vagy elektronikus 
marketing-, illetve tájékoztató célú termékek (például a programot ismertető brossúrák, képek, 
videók, online tájékoztatók) előállításával, sokszorosításával, közzétételével összefüggésben 
kezelt személyes adatok: 

ca) az érintett képmása, valamint 
cb) minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a fenti adatkezelési cél 
megvalósítása érdekében az Egyetem rendelkezésére bocsát.   

 
 



AZ ADATOK FORRÁSA (AZ ÉRINTETT VAGY MÁS ADATKEZELÉS) 

Az adatok forrása az érintett és a Neptun-rendszer. 

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE 
Az adatokat elektronikusan és papíralapon is kezeljük. 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 
Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat I. 
Szervezeti és Működési Rend I.13. Informatikai Szabályzatában 
(http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) és a KRE Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. Szervezeti és Működési Rend I.5. Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzatában (a továbbiakban: KRE Adatvédelmi Szabályzat) 
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html) foglaltak az irányadóak. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK 
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papíralapon, személyesen, 
elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az 
adatvedelem@kre.hu e-mail-címen keresztül. Az érintetti jogokról bővebben a KRE 
Adatvédelmi Szabályzatának IV. fejezetében tájékozódhat 
(http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html). 

 

KÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Az érintett által a pályázat során megadott adatokat továbbíthatjuk a potenciális fogadó 
intézmények részére, továbbá minden esetben továbbítjuk a Tempus Közalapítványnak. 

 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 

Az adatkezelési tevékenység során harmadik országba történő adattovábbításra akkor kerülhet 
sor, ha a potenciális fogadó intézmény harmadik országbeli intézménynek minősül. 
Amennyiben a harmadik országba történő adattovábbítás megfelelőségi határozat, illetve az 
általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciák hiányában történik, az 
potenciális kockázatot hordoz magában az érintettek vonatkozásában (körülményesebb és 
vélhetően kevésbé hatékony jogérvényesítés, adminisztrációs többletterhek). 

 

 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html
http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html
mailto:adatvedelem@kre.hu
http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html

