
1 / 6 

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány „KBKA az ökotudatos fiatal tehetségekért 

ösztöndíjprogram”-jának adatkezelési szabályzata 

 

 

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) „KBKA az ökotudatos fiatal 

tehetségekért ösztöndíjprogram”-jával (a továbbiakban: Program) támogatja a magyar társadalom 

környezeti problémákkal szembeni érzékenységének növelését, a klímaváltozással szembeni fellépéssel 

kapcsolatos elkötelezettség kialakítását. A Program célja, hogy a vízvédelemmel, természetvédelemmel, 

klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos témájú programjaival támogatást 

nyújtson a nyertes pályázóknak. 

 

A „KBKA az ökotudatos fiatal tehetségekért ösztöndíjprogram” az alábbi programokat foglalja 

magában: 

 

„Fontus vízügyi és környezetvédelmi hallgatói ösztöndíj” 

„Kutatási munka ösztöndíj” 

„Nemzetközi ösztöndíj nemzetközi kutatási helyekre (Chile, Svédország)” 

„Global Water Partnership (GWP) szakmai gyakorlat” 

„Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki program” 

„Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram” 

„Művészeti kutatói ösztöndíj” 

 

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja a Programra pályázókat, valamint a kiválasztott nyertes pályázókat 

az ösztöndíjprogrammal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 

körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az 

érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 

A Pályázó a www.kbka.org internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) meghirdetett Programra a 

www.palyazat.kbka.org internetes oldalon elérhető pályázati rendszeren (a továbbiakban: Pályázati 

rendszer) jelentkezhet. A Programra jelentkező pályázók a Pályázati rendszeren keresztül nyújtják be 

pályázati dokumentumaikat, valamint kérdéseiket, bejelentéseiket is ezen felületen tehetik meg. A 

Pályázók a pályázat eredményéről a Pályázati rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást. 

 

A Programmal összefüggésben történő személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezései az irányadók. 

 

I. Adatkezelő 

 

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány  

 

székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet 

nyilvántartási szám: 01-01-0012358 

adószám: 18869891-2-41 

képviseli: Csepreghy Nándor igazgató  

honlap: www.kbka.org 

e-mail címe: palyazatok@kbka.org 

 

 

 

http://www.kbka.org/
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II. Az adatkezelés jogalapja és célja  

 

1. A Programra jelentkező pályázókkal összefüggésben 

 

Az Alapítvány ösztöndíjprogramjára történő pályázók adatkezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) a) pontja 

alapján a pályázó hozzájárulása szükséges. Az érintett jogosult hozzájárulása bármely időpontban 

történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A Programra pályázó a hozzájáruló nyilatkozatát a Pályázati rendszeren keresztül nyújtja be. A 

személyes adatok szolgáltatása a Programra történő jelentkezés feltétele. 

 

Az adatkezelés célja a pályázat befogadása, elbírálása, a nyertes pályázók kiválasztása, a pályázók 

értesítése, kapcsolattartás. 

 

2. A Program nyertes pályázóival összefüggésben 

 

Az adatkezelés célja az ösztöndíjas szerződés előkészítése, megkötése és az abban foglaltak teljesítése, 

a támogatás folyósítása, adó-nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, továbbá az állami forrásokkal 

való felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolása az Alapítványt támogató Miniszterelnökség felé 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontja]. 

 

III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama 

 

1. Az Alapítvány által kezelt személyes adatok köre a Programra jelentkező pályázókat 

érintően 

 

Az adatlapon szereplő alábbi személyes adatok: 

 

- Név 

- Születési hely és idő 

- Állandó lakcím 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

- Adóazonosító jel 

- Személyi igazolvány szám 

- Levelezési cím 

- Telefonszám  

- E-mail cím 

- Számlavezető pénzintézet neve 

- Számlavezető pénzintézet címe 

- Bankszámla száma 

- Legmagasabb iskolai végzettség 

 

2. Az adatkezelés időtartama 

 

Az Alapítvány az adatokat a nem nyertes vagy érvénytelen pályázatot benyújtó pályázók esetén az 

adatok pályázó általi megadásától a pályázat eredményéről történő értesítéséig kezeli. Nyertes pályázat 

esetén az előkészített Ösztöndíjas szerződés hatályba lépésének hiányában az adatok megadásától az 

Ösztöndíjas szerződés meghiúsulásáról szóló értesítésig kezeli. 
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3. Az Alapítvány által kezelt személyes adatok köre a nyertes pályázókat érintően 

 

Az Alapítvány az adatlapon szereplő, a jelen szabályzat III. 1. pontjában felsorolt személyes adatokon 

túl a nyertes pályázó TAJ-számát is kezeli. 

 

Az Alapítvány a nyertes pályázó személyes adatait az ösztöndíjas beszámolójának elfogadásától 

számított 10 (tíz) évig kezeli. 

 

A nyertes Pályázó, azaz az ösztöndíjas hozzájárul ahhoz, hogy neve, arcképe, illetve a felsőoktatási 

intézményének és karának megnevezése feltüntetésre kerül az Alapítvány évkönyvében, továbbá a 

Program népszerűsítése céljából az Alapítvány honlapján (www.kbka.org) és közösségi média 

felületein, valamint az Alapítvány által készített vagy készíttetett bármilyen más kiadványokban az 

ösztöndíjas neve, mint a Programban résztvevő, pályázatot elnyert személy, továbbá képmása, az 

ösztöndíj célja, témája és annak rövid leírása, az ösztöndíj összege, valamint a kutatási/gyakornoki 

tevékenység megvalósulási helye. Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján az ösztöndíjas által megadott hozzájárulás. Ezen adatok kezelésére az ösztöndíjas 

hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. 

 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok közvetlenül az érintettektől 

származnak, az adatok pontosságáért, az adatokban bekövetkezett változás bejelentéséért az adatközlő 

tartozik felelősséggel. 

 

IV. Az adatokhoz történő hozzáférés, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás 

 

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogszabály alapján 

jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kuratórium és az Alapítvány titoktartásra kötelezett 

alkalmazottai, valamint adatfeldolgozó és a gyakornoki programok esetén a Fogadó szervek 

alkalmazottjai férhetnek hozzá, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.  

 

Az Alapítvány az adatkezelés során – az elektronikus felület biztosítása és üzemeltetése céljából - az 

alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:  

 

Ready 2 Grow Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

székhely: 2100 Gödöllő, Remsey körút 8. fszt. 1. 

cégjegyzékszám: 13-09-177610 

adószám: 25397130-2-13 

képviseli: Maka Marianna ügyvezető 

honlap: www.r2g.hu 

e-mail címe: info@r2g.hu 

 

Adatfeldolgozó a Pályázati rendszer megfelelő működéséhez szükséges informatikai háttér 

biztosításával összefüggésben ellátja a Pályázati rendszer üzemeltetését és karbantartását. Az 

Adatfeldolgozó az érintettek személyes adatait kizárólag az Alapítvány által meghatározott és 

szerződésben rögzített célból, az Alapítvány nevében és utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés 

tekintetében önálló jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses 

garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. 

 

Az adatfeldolgozó a Pályázó által megadott személyes adatokat az Alapítvány rendelkezése szerint 

legkésőbb a Szerződés megszűnését követő, a kezelt személyes adatok átadásának, illetve 

adatmegsemmisítésének az időpontjáig, vagy azon az időtartamon belül jogosult kezelni, ameddig az 

Alapítvány jogosult a Pályázó által megadott személyes adatok kezelésére.  
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Az Alapítvány kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt az 

adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését, valamint a Pályázó által megadott 

személyes adatok védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az 

adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag az Alapítvány hozzájárulásával 

jogosult. 

 

Az adatok kezelése Pályázati rendszerben, e-mailen, papír alapon, valamint számítógépen elmentve 

történik, olyan módon, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az említett 

személyek férhetnek hozzá. A papír alapon tárolt személyes adatok őrzési helye az Alapítvány 

székhelye, az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában az Alapítvány megfelelő 

informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek 

között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. 

 

Az Alapítvány jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan az eset összes 

körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de 

meghatározott személyi körrel, amely az Alapítvány könyvelőjéből, adótanácsadójából, jogi 

tanácsadójából, adatvédelmi tisztviselőjéből és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző 

személyekből, mint címzettekből áll. 

 

Az Alapítvány jogosult a Program megvalósításában közreműködő, együttműködési megállapodás 

alapján eljáró érintett Fogadó szervezet részére a pályázó kiválasztása, illetve gyakornoki időszakának 

megvalósítása céljából a teljesítéshez szükséges személyes adatokat továbbítani, mely alapján a Fogadó 

szervezet jogosult azokat kezelni. 

 

A pályázat jogszerű lefolytatását, megvalósítását, valamint az ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználását 

a Miniszterelnökség, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami 

adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá jogszabályban 

erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek 

ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására az ösztöndíjas szerződés megkötését megelőzően, az 

ösztöndíj igénybevétele alatt, az ösztöndíjas tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 

beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor.  

 

Kötelezettségszegés, károkozás, bűncselekmény vagy szabálysértés felmerülése esetén az adatok 

átadásra kerülnek az eljáró hatóságoknak, egyéb szervezeteknek.  

 

Az Alapítvány és az Adatfeldolgozó fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, 

ennek keretében megteszi a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen 

megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az Alapítvány és az Adatfeldolgozó kijelenti, 

hogy minden foglalkoztatottja, akik a jelen szabályzat alapján a fent megjelölt személyes adatokhoz 

hozzáférhetnek, köteles a pályázók személyes adatainak megőrzésére. 

 

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

1. Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz 

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

 

2. A kezelt személyes adatok helyesbítése 

 

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, 

pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. 
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Az a) és b) pont szerinti kérelmet palyazatok@kbka.org e-mail-címen vagy postai úton az 

Alapítványnak címezve lehet előterjeszteni. 

 

3. Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 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. 

 

A nyertes pályázók esetén a 10 éves megőrzési időn belül az ösztöníjas szerződéssel összefüggésben 

kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes. 

 

4. Az érintett joga személyes adatai korlátozásához 

 

Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett 

személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. 

 

5. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag 

lehetséges – az érintett által megjelölt harmadik személy részére történő átadását. 

 

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (az adatkezelésre vonatkozó 

hozzájárulás visszavonását), a korlátozást, az adathordozást az Alapítvány a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az 

elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre 

vonatkozó tájékoztatóval együtt. 

 

VI. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

 

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Alapítványhoz, mint 

személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Vizsgálatot 

kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy 

bírósághoz fordulhat. 

 

Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) arra hivatkozással, 

hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll. 

mailto:palyazatok@kbka.org
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Ha az érintett úgy véli, hogy az Alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, 

Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. 

 

Budapest, 2021. augusztus. 31. 


