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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KERESZTÉNY FIATALOKNAK 

1. A Tájékoztató célja:  

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit 
Zrt.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről jogszabály alapján nyújtandó 
tájékoztatás nyújtása az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak programhoz 
kapcsolódóan. 

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak 
programra (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) pályázók és ösztöndíjat elnyert hallgatók 
személyes adatait kezeli. 

2. Adatkezelő: 

Adatkezelő megnevezése: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
Adatkezelő székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 
Adatkezelő telefonszáma: +36 1 896 6344 
Adatkezelő képviselője: Kovács-Pifka Péter 
Adatvédelmi tisztségviselő: Kőrösi Kristóf 
Email: gdpr@hungaryhelps.gov.hu 

3. Adatkezelés célja: 

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak 
program pályázati folyamata, továbbá az Ösztöndíjprogram megvalósítása során a pályázók 
személyes adatait kezeli. 

A pályázók személyes adatai mellett a pályázók által beküldött egyházi ajánlólevelet, továbbá 
az egészségügyi dokumentumokat (mely elengedhetetlen követelménye az 
ösztöndíjprogramra való jelentkezésnek) a pályázati eljárás, valamint az ösztöndíjra való 
jogosultság ellenőrzése céljából szükséges tárolni. A pályázati eljárást követően ezen 
dokumentumok 10 évig megőrzésre kerülnek az összes vonatkozó személyes adattal együtt, 
az általános adatvédelmi szabályok rendelkezéseinek megfelelően.  

Az egészségügyi állapot tekintetében, kizárólag a pályázati eljárás céljából szükséges az 

adatszolgáltatás. Az egészségügyi állapotra vonatkozó dokumentumnak a pályázó általános 

egészségi állapotára vonatozó tájékoztatást kell tartalmaznia, továbbá arra vonatkozó adatot, 

hogy a kérelmező pályázónak nincs a kérelem benyújtása időpontjában fertőző betegsége, 

(pl. COVID-19 vírusfertőzöttsége). A felvételi eljárást követően ezen dokumentumok 10 évig 

megőrzésre kerülnek az összes vonatkozó személyes adattal együtt az általános adatvédelmi 

szabályok rendelkezéseinek megfelelően. 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen 
módosítás vagy változás történne, különös tekintettel az esetleges COVID-19 
vírusfertőződöttségre, kérjük, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen. 
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4. Az adatkezelés jogalapja és módja 

4.1 Adatkezelés a pályázási folyamat során 

Az adatkezelésre az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak programra pályázók 
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza, hogy a pályázó elfogadja, hogy 
a jelentkezés benyújtása során közölt személyes adatai a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi 
Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja. 

Egészségügyi adatok feldolgozása esetén az adatok kezelése a pályázók kifejezett 
hozzájárulásán alapul (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) és h) pont). 

Az adatfeldolgozás a pályázat kiértékeléséig tart. Pozitív elbírálás esetén az adatok 10 évig 
megőrzésre kerülnek, a további adatkezelési folyamatra a jelen Tájékoztató 4.2. pontjában 
leírtak vonatkoznak. A pályázat elutasítása esetén a pályázó adatai kizárólag adattárolás és 
kutatás céljából kerülnek feldolgozásra, az Adatkezelő jogi kötelezettségeit figyelembe véve. 
Ebben az esetben az adatokat a jelentkezési folyamatot követő 10 évig tároljuk. 

4.1.2 Az adatkezelés elsődleges célja a pályázatok kiértékelése és elbírálása. Adatkezelő a 
pályázó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a pályázati 
folyamatban használja. Továbbá az adatok szigorúan kutatási célokra névtelenül 
felhasználásra kerülhetnek. Pozitív elbírálás esetén az adatok 10 évig megőrzésre kerülnek, 
az Adatkezelő általános adatvédelmi szabályok rendelkezéseinek megfelelően. A további 
adatkezelési folyamatra a jelen Tájékoztató 4.2. pontjában leírtak vonatkoznak. 

4.2 Adatkezelés az Ösztöndíjprogram megvalósítása során 

Az adatkezelésre az ösztöndíjas és az érintett felsőoktatási intézmény között létrejött ösztöndíj 
jogviszony alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) 
pontja. 

A jelentkezés során az adatkezelő az összes releváns személyes adatot felhasználja a 
pályázati folyamat különböző szakaszaiban: pályázat benyújtása, a pályázat továbbítása a 
felsőoktatási intézmények számára felvételi vizsgákra, értesítés a felvételi vizsga és a 
vízumeljárás eredményéről. Az ösztöndíj odaítéléséről szóló döntést követően az adatkezelő 
a hallgató adatait az illetékes kormányzati szervek számára történő jelentési kötelezettség 
céljából megőrzi. Az ösztöndíj státusának megszűnése után az adatkezelő az adatokat csak 
nyilvántartási, nyomon követési és alumni célokra őrzi.  

4.2.1. Az adatkezelés célja az ösztöndíjas ösztöndíjának megvalósítása. Adatkezelő az 
ösztöndíjas által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten valamint kutatási célból 
használja. Pozitív elbírálás esetén az adatok 10 évig megőrzésre kerülnek az 
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ösztöndíjprogramok szabályainak megfelelően. Az ösztöndíj státusának megszűnése után az 
adatkezelő az adatokat 10 évig megőrzi. 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az előző pontokban ismertetett céloktól eltérő 
célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára 
történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag 
az ösztöndíjas előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  

5 Az adatkezelés időtartama 

Az adatok kezelése az ösztöndíjhoz kapcsolódó záróbeszámoló benyújtásától számított 10 
évig tart, sikeres pályázás esetén. A pályázat elutasítása esetén az adatok a jelentkezési 
folyamat lezártát követően 10 évig kerülnek megőrzésre.  

A hírlevelet érintő adatkezelés időtartama az ösztöndíj státuszának végéig tart, amelyet az 
adott felsőoktatási intézmény - minden félév végén a törvényes hallgatói jogviszony 
megszűnéséről szóló - jelentése határoz meg. A felsőoktatási intézmények minden év október 
30. napján és március 15. napjáig szolgáltatnak adatokat. 

6 Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

6.1 Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai 
jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz 
kapcsolódik. Emellett a további személyek férhetnek hozzá a pályázók és ösztöndíjasok 
adataihoz: 

- Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztények megsegítéséért és a 
Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: 
ÜKÁT), mely ellenőrzi az egyházi ajánlások eredetiségét és alkalmasságát, illetve 
biztosítja ezen adatok feldolgozását az adatvédelem keretében. Az adatkezelés 
jogalapja a 120/2017. (VI. 1.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §(1) 
bekezdése. 

- Felsőoktatási Intézmények, ahova a pályázók jelentkeznek, és amely intézményekkel 
a hallgató szerződést köt. A Felsőoktatási Intézmény biztosítja ezen adatok 
feldolgozását az adatvédelem keretében. Az adatkezelés jogalapja a Korm. rendelet 1. 
§ a) pontja. A Felsőoktatási Intézmény feldolgozza a pályázók adatait a belépési vizsga 
és a beiskolázás megszervezése és feldolgozása érdekében. A Felsőoktatási 
Intézmény jogosult az intézményen belüli adatmegosztásra minden intézményi 
alkalmazottnak, aki érintett a fent említett feladatok ellátásában, az adattovábbítás 
jogalapja a Korm. rendelet 1 § a) pontja.  

- Magyarország hatóságai: amely szervek jogszabálynál fogva jogosultak a pályázók 
ellenőrzésére. Mivel az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak kormányzati 
program, ezért több kormányzati hatóság is hozzáféréssel bír az adatokhoz. 

- Az Ösztöndíjprogram szakmai felelőse az ÜKÁT és a Hungary Helps Ügynökség 
Nonprofit Zrt. 

- Magyarország nagykövetségei és konzulátusai is bevonásra kerülnek a program 
működése során.  

- A Belügyminisztérium több illetékes osztálya, pl. Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság is bevonásra kerül az Ösztöndíjprogram működése során. Az 
adatkezelés jogalapja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.  
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6.2 Az informatikai rendszer üzemeltetése körében Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. 

Adatfeldolgozó megnevezése: Dream Group Plc.  
Feladat: a DreamApply működtetése  
Az adatfeldolgozó feladatainak részletei: 
 
A Dream Group Plc (a DreamApply szolgáltatás szolgáltatója, a továbbiakban: Szolgáltató) 
adatfeldolgozóként szolgál, ezért személyes adatokat dolgoz fel a Hungary Helps Ügynökség 
Nonprofit Zrt. megbízásából. A Szolgáltató a beérkező pályázók és hallgatók adatait fogadja 
és feldolgozza. 

Az adatkezelés fő célja a pályázók, továbbá a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.-hez, 
valamint a magyar felsőoktatási intézményekhez beérkező pályázók pályázati anyagainak 
kezelése. 

DreamApply rendszerben tárolt adatok adatkategóriái: 

1. A pályázók felhasználói adatai (személyes adatai): a pályázat benyújtásához szükséges 
(intézmények részére szükséges) személyes - elérhetőség, iskolai képzettséget és szakmai 
tapasztalatot igazoló dokumentumok, azonosító információk, a nyelvtudásra vonatkozó 
információk és egyéb szükséges információk a jelentkezéshez. 

2. A pályázók felhasználói adatai (egészségügyi adatok): bizalmas adatokat kizárólag csak 
egészségi állapotra vonatkozóan lehet bekérni. Egészségügyi információkat csak olyan 
esetekben szükséges bekérni, mely esetben ez feltétlenül szükséges a pályázóval kötött 
szerződés teljesítéséhez, vagy amennyiben törvényi előírás. 

A feldolgozás tárgya: 

A személyes adatokra a következő alapvető feldolgozási tevékenységek vonatkoznak: 

1. a pályázat benyújtása és feldolgozása az intézményen belül; 
2. statisztikai jelentések gyűjtése – kizárólag nem személyre szabott adatok a pályázókról 
kutatási célokra (beleértve a nem személyre szabott statisztikákat is) 
3. automatikus követelményelemzés; 
4. ajánlat és dokumentum előállítás; 
5. a marketing tevékenység során kapcsolattartók, tanulmányi érdeklődési körök és 
információk gyűjtése az információs csatornákról. 
 
A feldolgozás időtartama: 

Az időtartam részletes leírását az Adatkezelő és a Szolgáltató közötti szerződés szabályozza. 

Amennyiben a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. elrendeli a DreamApply-tól az adatok 

törlését, abban az esetben ezen adatokat 15–45 napig terjedő időintervallumban 

automatikusan törlik, ide értve a biztonsági mentéseket is. 

Szolgáltató: 

1. teljesíti adatkezelőként az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott 
kötelezettségeit; 
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2. a személyes adatokat csak a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. dokumentált 
utasításai alapján dolgozza fel, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik; 

3. garantálja a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását oly módon, hogy 
a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek a természetes személyek személyes 
adatainak feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében, és biztosítja az 
érintett adatkezelési jogok védelmét; 

4. biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek a titoktartás 
szabályait betartva, vagy megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség elfogadásával látják el 
feladataikat.  

Indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.-t, 

amennyiben tudomást szerzett személyes adatok kezelésének jogszabályban meghatározott 

módjának megsértéséről. 

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

7.1 A pályázó és az ösztöndíjas (a továbbiakban: Érintett fél) bármikor jogosult tájékoztatást 
kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor 
módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. 

7.2 Adatkezelő az Érintett fél kérésére tájékoztatást ad az Érintett félre vonatkozó, általa kezelt 
adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról 
és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg 
a kért tájékoztatást. 

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 
intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett fél tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek 
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására 
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 

7.3 Az Érintett fél a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  
E-mail cím: gdpr@hungaryhelps.gov.hu 
 
Az Érintett fél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségen keresztül. 

7.4 Az Érintett fél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. 
Adatkezelő az gdpr@hungaryhelps.gov.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől 
számított 30 munkanapon belül helyesbíti az adatokat. 

7.5 Az Érintett fél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

mailto:gdpr@hungaryhelps.gov.hu
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vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

 b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése 
alapján 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;  

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

7.6 Az Érintett fél panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

7.7 Amennyiben az Érintett fél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, 
Adatkezelő jogosult az Érintett féllel szembeni kártérítés érvényesítésére.  

8 Egyéb rendelkezések 

8.1 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, 
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltsa. 

8.2 Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen 
továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

8.3 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és 
tájékoztatókat honlapján egyoldalúan módosítsa. 


