Adatvédelmi tájékoztató

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyei hátrányos helyzetű tanulók, valamint
hallgatók közneveléshez, továbbá felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása érdekében
„Bács-Kiskunban itthon vagy!” címmel tanulmányi ösztöndíj programot (a továbbiakban:
Program) indított.
Az ösztöndíjra való jogosultság feléteteleit a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a „Bács-Kiskunban itthon vagy!” tanulmányi ösztöndíjról szóló 12/2017.
(XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A Rendelet 2018. január 1. napján lépett hatályba, és a Programban az ösztöndíjak első
alkalommal a 2017/2018. tanév II. félévében kerülnek odaítélésre.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §- a alapján a Programban pályázók számára a BácsKiskun Megyei Önkormányzat a következő tájékoztatást adja:
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
Adatai kezelésével kapcsolatban
osztondij@bacskiskun.hu

a

követekző

email

címen

várjuk

észrevételeit:

Központi honlap: www.bacskiskun.hu
Telefonszám: 76/513-870
2. Az adatkezelés célja
A Programban az ösztöndíjra való jogosultság elbírálásához, továbbá az ösztöndíj
folyósításához, a szerződéses kötelezettségek ellenőrzéséhez szükséges a Program keretében a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tudomására jutó az adatok nyivántartása és kezelése. A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Program keretében tudomására jutott adatokat
kizárólag az adott ösztöndíj elbíráláshoz, megállapításához, teljesítéséhez, ellenőrzéséhez,
valamint statisztika készítéséhez használja fel.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Programban résztvenni szándékozók, illetve törvényes képviselőjük
önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont). A pályázó, illetve
törvényes képviselője az önkéntes hozzájárulását az adott félévben közzétett pályázati
felhívásban szereplő hozzájárulás aláírásával adja meg.
4. A kezelt adatok köre

A pályázókról a következő adatok kerülnek kezelésre:
Pályázó
Neve
Állampolgársága
Lakcímkártya száma
Személyi azonosító jele
TAJ száma
Oktatási azonosító jele
Adóazonosító jele
Születési helye, ideje
Anyja neve
Állandó lakcím
Oktatási intézmény neve, címe
Tanulmányi átlaga (pályázat benyújtását megelőző félévben, illetve az ösztöndíj
folyósításának félévében)
Képzés hossza
Képzés befejezésének várható dátuma
Preferált szakma megnevezése
Telefonszám
E-mail cím
Számlavezető bank, bankszámlaszám
Hátrányos helyzetűségre vonatkozó adatok
a. család alacsony iskolai végzettsége
b. család alacsony foglalkoztatottsága
c. család elégtelen lakáskörülményei
d. család alacsony egy főre jutó jövedelme
Esetleges diákköri tagság / diák önkormányzatban / hallgatói önkormányzatban való részvétel
Esetleges sport-tevékenység
Közösségi szerepvállalás, önkéntes munka
Tanulmányi versenyeken elért helyezések, kitüntetések
Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén:
A törvényes képviselő:
Neve
Születési helye és ideje
Lakcíme
Lakcímkártya száma
Adóazonosítója
Telefonszáma
E-mail címe
5. Az adatkezelés időtartama

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az öszöndíjakkal kapcsolatos adatokat és
dokumentumokat (ideértve a támogatásban nem részesülteket is) 2027. december 31. napjáig
kezeli a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján.
6. Az adatfeldolgozó személye, adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatok feldolgozását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázati referensei végzik.
Az adatokat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati
Hivatal azon munkatársai ismerhetik meg, akik az a pályázat adminisztrálásában,
elbírálásában, teljesítésében és a juttatás jogszerűségének igazolásban, annak ellenőrzésében
közreműködnek.
Az adatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes konzorcium Ösztöndíj-véleményező
testületében résztvevő polgármesterek, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke vagy azok
meghatalmazottjai is megismerhetik.
A konzorciumok a következők településekből állnak:
I. Konzorcium
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
II. Konzorcium
Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
III. Konzorcium
Apostag
Dunaegyháza
Kunadacs
Kunszentmiklós
Kunpeszér
Szalkszentmárton
Tass
IV. Konzorcium

Drágszél
Dunapataj
Dunavecse
Harta
Homokmégy
Miske
Solt
A nyertes pályázók neve és a megítélt ösztöndíj összege közzétételre kerül konzorciumi
bontásban.
7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati
Hivatal általános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályairól, valamint a közérdekű adatok
közzétételi kötelezettségének teljesítéséről és a közérdekű adatigénylések teljesítésének
rendjéről szóló 5/2017. (VIII. 31.) Elnöki és Jegyző Együttes Utasítás rendelkzései szerint
tárolja.
8. Adatok továbbítása
A személyes adatok továbbítására kizárlólag jogszabályi kötelezettség, vagy az érintett
hozzájárulás alapján kerül sor.
9. Az érintettek jogai és jogérvenyítési lehetőségei
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés
körülményeiről az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Az adatkezelő a lehető legrövidebb
idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül ad tájékoztatást.
Az érintett kérheti a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan, hiányos) személyes
adatainak helyesbítését. Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az
adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül helyesbíti, törli vagy
zárolja a személyes adatokat, vagy közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az érintettnek javasoljuk, hogy amannyiben úgy véli, hogy személyes adataival kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor elsősorban a BácsKiskun Megyei Önkormányzathoz forduljon. Ennek sikertelensége esetén javasoljuk a
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5, cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, url: http://naih.hu) vizsgálat kezdeményezését.
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett
dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja
meg.

