ADATKEZELÉSI KÉZIKÖNYV

MTA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
KUTATÓKÖZPONT

2018. május 25.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT ALAPFOGALMAK MAGYARÁZATA

GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (általános adatvédelmi
rendelet)
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett
fél”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
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AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS KERETEI
Az MTA TK adatkezelést az alábbi jogszabályok kerete között végez:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)
az
Európai
Parlament
és
a
Tanács
(EU)
2016/679
(https://www.adatvedelmirendelet.hu/wpcontent/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

rendelete

(GDPR)

valamint
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
Kutatóközponti szabályzatok:
- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Adatkezelési Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Teljesítményértékelési Szabályzat
- 7/2013. (10.17.) főigazgatói utasítás az informatikai hálózati hozzáférés használatáról
- 5/2013. (09.03.) főig utasítás a kutatási projektek dokumentációjáról
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ADATKEZELÉS PAPÍRALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN
Elektronikus adatkezelés
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A személyes adatokat tartalmazó fileokhoz való hozzáférés naplózásra kerül.

A használatban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat a jelen Kézikönyv
szerinti informatikai környezetbe kell áthelyezni a Kézikönyv kiadását követő 30 napon belül.
Papír alapú adatkezelés
A papír alapú iratok tárolása az MTA TK központi irattárában és a Gazdasági Osztály irattárában az
MTA TK Iratkezelés Szabályzatának megfelelően történik. A papír alapú adatkezelés során betekintési
naplót kell vezetni, mely rögzíti, hogy ki, mikor, milyen célból tekintett be az iratba.
Papír alapon megőrzött iratok típusa:







megbízási, vállalkozói, együttműködési, támogatási szerződések, együttműködési
megállapodások, szabályzatok, okiratok, pályázatok, nyilatkozatok, feljegyzések, értesítések,
kérelmek/jóváhagyások, állásfoglalások, megkeresések, jegyzőkönyvek, főigazgatói, elnöki
levelezések, főigazgatói utasítások, aláírási címpéldányok, tanúsítványok, végzések,
kézbesítési- és postakönyvek.
személyes okmányok, iskolai bizonyítványok másolata, kinevezések és ezek módosításai,
munkaköri leírások, hatósági erkölcsi bizonyítványok, a számfejtés alapját képező különböző
nyilatkoztok, szabadság nyilvántartás, TK által kiállított munkáltatói igazolások, más
munkáltatók által kiállított munkáltatói igazolások, párhuzamos jogviszony nyilatkozatok,
vagyonnyilatkozatok, havi munkabérjegyzékek, éves adóigazolások, orvosi alkalmassági
vizsgálati eredmények,
minden alapbizonylat és az abból keletkeztetett dokumentum, kimutatás, beszámoló
költségvetési tervek és beszámolók és az ezekhez kapcsolódó irányító szervi levelezések,
főkönyvi kivonatok és azok analitikái, bankkivonatok és az azokat alátámasztó
dokumentumok

Papír alapon megőrzött iratokon található személyes adatok:
fénykép, név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító szám, TAJ szám, lakcím,
bankszámlaszám, házastárs neve, adóazonosító száma és lakcíme, gyermekek neve, anyja neve,
születési helye és ideje, lakcíme, TAJ és adóazonosító száma, személyi igazolvány szám
Papír alapú dokumentumok tárolása, hozzáférés
Főigazgatóság: T. I. 21. Irattár
Gazdasági Osztály: B. em. Irattár, Munkaügyi iroda
Papír alapú adatkezelés jogalapja, adatkezelők köre, adatkezelés módja
ld. egyes feladatok külön adatkezelési tájékoztatói
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK FELADATTÍPUSOK SZERINT

1. honlapszerkesztés
2. szerződések ügyintézése
3. közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó ügyintézés
4. álláspályázathoz kapcsolódó ügyintézés
5. pályázatbeadás és projektmenedzsment
6. MTMT, kutatói beszámoló, teljesítményértékelés
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(honlapszerkesztés)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt az MTA TK honlap szerkesztése, elektronikus hírlevélküldés és TK által kiadott
folyóiratok szerkesztőségi munkája során történő kapcsolattartás (továbbiakban: honlapszerkesztés)
során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
TK alkalmazottak, külső kutatók és gyakornokok esetében: név, besorolás, e-mail cím, telefonszám,
CV-k tartalma, publikációkra és közösségi média linkekre vonatkozó adatok
külső érintettek (hírlevélre feliratkozók, szerkesztőségi tagok stb.): név, e-mail cím, intézményi
affiliáció
Adatkezelés célja
az MTA TK jogszabályban, az MTA Kommunikációs Szabályzatában és a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott kutatási és közérdekű célok érdekében folytatott kommunikációs
feladatának teljesítése.
Adatkezelés jogalapja
az érintett fél hozzájárulása.
Adatkezelést folytató személyek
Az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti
egységének, illetve szervezeti egység/kutatócsoport vezetője által kijelölt személy (webfelelős),
informatikai felelős, Főigazgatói Titkárság.
A személyes adatok elektronikus tárolásához az MTA TK alkalmazottain kívül szerződés alapján,
titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
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nGroup Kft. 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4., kapcsolattartó: Bakos Ádám
ügyvezető (TK portál és intranet fejlesztése, honlapszerver üzemeltetése)
Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)

Adatkezelés módja
Az MTA TK a honlapszerkesztés keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a természetes
személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok tárolását a
feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi incidens
történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A személyes adatokat tartalmazó fileokhoz való hozzáférés naplózásra kerül. A feladat végzése során papír alapú adatkezelésre nem kerül
sor.
Adatkezelés időtartama
A honlapszerkesztés során az adatkezelés időtartama TK alkalmazottak esetében a TK-val fennálló
közalkalmazotti jogviszony időtartama, külső kutatók és gyakornokok esetében az érintett fél és a TK
közötti megállapodásban foglalt időtartam, más érintett felek esetében az érintett fél által kért
leiratkozásig.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.


tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A honlapszerkesztés során adattovábbítás külső fél felé nem történik. A tiltakozás az adatkezelés ellen
az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail címen jelezhető. Az MTA TK
munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási
beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok
kapcsán folytat.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
Az adatkezelés teljes időtartalma alatt a szervezeti egységek webfelelőseitől (elérhetőségük a TK
Intraneten megtalálható) kérhető. A TK alkalmazottak esetében a honlapon a valóságnak megfelelő
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adatok feltüntetéséről való gondoskodás az alkalmazott és az intézeti webfelelős felelőssége és
kötelessége.


az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;

Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése
miatt a TK alkalmazottai a TK-val fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartama, külső kutatók,
illetve gyakornokok az érintett fél és a TK közötti megállapodásban foglalt időtartam fennállása alatt
az adatok zárolását, illetve törlését nem igényelhetik.
Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(szerződések ügyintézése)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt a TK honlap szerkesztése és az elektronikus megbízási és vállalkozási szerződések
(továbbiakban: szerződések ügyintézése) során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
megbízási szerződések esetén: név, cím, szül. hely, idő, anyja neve, adó- tb- és bankszámlaszám,

állampolgárság, főállású munkáltató neve
vállalkozási szerződések esetében: kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja
az MTA TK jogszabályban, az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott, közérdekű célok érdekében folytatott feladatok teljesítése kapcsán megbízási és
vállalkozási szerződések teljesítése
Adatkezelés jogalapja
az érintett fél beleegyezése. A kezelt adatok körét a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről határozza meg.
Adatkezelést folytató személyek
Az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a TK szerződéskötési útmutatója
(http://tk.mta.hu/szerzodeskotes) szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének alkalmazottai,
illetve a szervezeti egység/kutatócsoport vezetője által kijelölt személy. A TK belső ellenőre
jogszabályban és az SzMSz-ben meghatározott ellenőrzési tevékenység folytatása céljából.
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A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
 Bicsák József e.v. (IKU-rendszer üzemeltetése)
Adatkezelés módja
Az MTA TK a szerződések ügyintézése keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a természetes
személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok tárolását a
feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi incidens
történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A személyes adatokat tartalmazó fileokhoz való hozzáférés naplózásra kerül. A szerződések ügyintézése során papír alapú adattárolásra is
sor kerül, a papír alapú iratok tárolása az MTA TK központi irattárában és a Gazdasági Osztály
irattárában az MTA TK Iratkezelés Szabályzatának megfelelően történik. A papír alapú adatkezelés
során betekintési naplót kell vezetni, mely rögzíti, hogy ki, mikor, milyen célból tekintett be az iratba.
A szerződések ügyintézése során adattovábbítás külső fél felé akkor történik, ha jogszabály, illetve
projekt támogatási szerződés jogalapot teremt a külső fél által lefolytatandó ellenőrzésre. Ilyen
esetelben az ellenőrzés körében kezelt személyes adatok körét a jogszabály, a szerződés, illetve a
ellenőrzésről alapját adó felhatalmazás határozza meg. Az MTA TK köztartozás behajtása során
köteles a jogszabályban felsorolt adatokat kiadni a követelésbehajtásban részt vevő hivatalos szervek
részére.
Adatkezelés időtartama
A szerződések ügyintézése során a szerződésben szereplő személyes adatokat a projekt támogatási
szerződése, az MTA TK az Iratkezelési Szabályzata és az Államháztartási törvény szerint őrzi meg.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.




tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
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A szerződések ügyintézése során az MTA TK kizárólag jogszabályi kötelezettségből kifolyóan
továbbít adatot külső fél felé, ezért amennyiben beleegyezett az adatkezelésbe, az adattovábbítás elleni
tiltakozás jogának gyakorlását az MTA TK nem tudja biztosítani. A tiltakozás az adatkezelés ellen az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail címen jelezhető. Az MTA TK
munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási
beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok
kapcsán folytat.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
A valóságnak megfelelő adatok feltüntetéséről való gondoskodás a vonatkozó jogszabály szerint az
alkalmazott kötelessége. Az adatok módosítását az MTA TK Főigazgatói Titkárságánál kell
kezdeményezni (Vattayné Orosz Nicolette főigazgatói titkársági asszisztens, iktatas@tk.mta.hu)
az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.


Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó ügyintézés)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt a közalkalmazotti és a gyakornoki jogviszony létesítéséhez, működtetéséhez és
megszüntetéséhez kapcsolódó teljes körű ügyintézés (továbbiakban: közalkalmazotti jogviszonyhoz
kapcsolódó ügyintézés) során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
fénykép, név, születési név, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személyi
igazolvány száma, adóazonosító jel, TAJ szám, nyugdíjas törzsszám, e-mail cím, telefonszám,
bankszámlaszám (szükség esetén a házastárs és a gyermek adatait), alkalmazásra és illetményezésre
vonatkozó adatok
Adatkezelés célja
Az MTA TK jogszabályban, az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott, közérdekű célok érdekében folytatott feladatok teljesítése kapcsán közalkalmazotti
jogviszony létesítése és fenntartása.
Adatkezelés jogalapja
közalkalmazotti jogviszony, az érintett fél beleegyezése. A kezelt adatok körét az Adatkezelés
jogszabályi háttere és keretei fejezetben felsorolt jogszabályok határozzák meg.
Adatkezelést folytató alkalmazottak
A TK főigazgatója mint munkáltató a TK összes alkalmazottja kapcsán. A TK szervezeti egységeinek
vezetői a saját szervezeti egységeik alkalmazottai kapcsán. A Főigazgatói Titkárság alkalmazottai
vezetői döntéselőkészítési és kimutatások készítése céljából az IKU rendszerben tárolt alkalmazási
adatok kapcsán. A Gazdasági Osztály munkatársai az SzMSz-ben, a TK gazdasági szabályzataiban és
munkaköri leírásukban foglalt feladatok elvégzése során. A szervezeti egységek titkárságai és
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tudományos titkárai a szervezeti egység alkalmazottai IKU-ban tárolt adatai kapcsán. Projektből
foglalkoztatott közalkalmazottak esetén a projekt vezetője a TK-val fennálló közalkalmazotti
jogviszony folytatásához szükséges adatok kapcsán. A TK Kutatóközponti Tudományos Tanácsának
tagjai az előresorolási kérelmek elbírálása kapcsán a kérelem elbírálásához szükséges adatok körében.
A TK belső ellenőre jogszabályban és az SzMSz-ben meghatározott ellenőrzési tevékenység folytatása
céljából.
A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
 Bicsák József e.v. (IKU-rendszer üzemeltetése)
Adatkezelés módja, időtartama
Az MTA TK a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó ügyintézés keretében az adatkezelést
jogszerű, tisztességes, a természetes személyek számára átlátható módon, a természetes személyek
jogait biztosítva, az adatok tárolását a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg,
elkerülve, hogy adatvédelmi incidens történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A személyes adatokat tartalmazó fileokhoz való hozzáférés naplózásra kerül. A szerződések ügyintézése során papír alapú adattárolásra is
sor kerül, a papír alapú iratok tárolása az MTA TK központi irattárában és a Gazdasági Osztály
irattárában az MTA TK Iratkezelési Szabályzatának megfelelően történik. A papír alapú adatkezelés
során betekintési naplót kell vezetni, mely rögzíti, hogy ki, mikor, milyen célból tekintett be az iratba.
A munkaügyi ügyintézés során a TK külső fél részére adatot továbbít:
 Intézmény: Magyar Államkincstár
Továbbítandó adatok: a kezelt személyi adatok teljes köre
Adattovábbítás módja: feltöltés KIRA-rendszerbe
 Intézmény: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Továbbítandó adatok: a kezelt személyi adatok teljes köre
Adattovábbítás módja: elektronikus
A feladat ellátása során adattovábbítás külső fél felé akkor is történhet, ha jogszabály, illetve projekt
támogatási szerződés jogalapot teremt külső fél által lefolytatandó ellenőrzésre. Ilyen esetekben a
külső felet, ellenőrzés körében kezelt személyes adatok körét és módját a jogszabály, a szerződés,
illetve az ellenőrzésről szóló felhatalmazás határozza meg.
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Adatkezelés időtartama
A közalkalmazotti jogviszony kapcsán kezelt személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok, a projekt
támogatási szerződésben meghatározottak szerint az MTA TK Iratkezelési Szabályzatával és az
Államháztartási törvénnyel összhangban őrzi meg. Munkaügyi személyi anyagok a vonatkozó
jogszabályok értelmében nem semmisíthetők meg és nem selejtezhetők.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
 tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.

tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A szerződések ügyintézése során adattovábbítás külső fél felé történik. A tiltakozás az adatkezelés
ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail címen jelezhető. Az
MTA TK munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK
tiltakozási beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
beadványok kapcsán folytat.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
A valóságnak megfelelő adatok feltüntetéséről való gondoskodás a vonatkozó jogszabály szerint a
közalkalmazott kötelessége. Az adatok módosítását az MTA TK Munkaügyi csoportjánál kell
kezdeményezni (Egedi Ildikó, Pavlyásné Fehér Patrícia, +3612246700/5221, egedi.ildiko@tk.mta.hu;
feher.patricia@tk.mta.hu)


az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.


Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.
jogorvoslat kezdeményezése.
Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).


Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
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Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(álláspályázathoz kapcsolódó ügyintézés)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt a közalkalmazotti, illetve gyakornoki pályázathoz kapcsolódó ügyintézés
(továbbiakban: álláspályázathoz kapcsolódó ügyintézés) során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
önéletrajzban foglalt adatok, elérhetőség, végzettségre vonatkozó adatok és iratmásolatok
Adatkezelés célja
Az MTA TK jogszabályban, az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott, közérdekű célok érdekében folytatott feladatai teljesítése kapcsán közalkalmazotti
jogviszony létesítése érdekében folytatott ügyintézés
Adatkezelés jogalapja
az érintett fél beleegyezése. A kezelt adatok körét a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény,
valamint a TK Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
Adatkezelést folytató alkalmazottak
A TK szervezeti egységeinek vezetői, szervezeti egységek titkárságai és a vezető által kijelölt személy
a saját szervezeti egységeik kapcsán meghirdetett álláspályázatok vonatkozásában a TK Szervezeti és
Működési Szabályzatában, illetve munkaköri leírásuk szerint meghatározott feladatkör teljesítése
érdekében.
A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
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Adatkezelés módja
Az MTA TK az álláspályázatok ügyintézése keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a
természetes személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok
tárolását a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi
incidens történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. Az álláspályázatok ügyintézése során
papír alapú adattárolásra nem kerül sor.
Adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatokat az MTA TK csak az álláspályázat ügyintézése időtartama alatt tárolja, ezt
követően megsemmisíti (szerverről való törlés). Amennyiben ezt az álláspályázat beadója kifejezetten
kéri, az MTA TK a beérkezett pályázatot esetleges későbbi felhasználás érdekében elektronikus
formában a kéréstől számított 1 évig megőrzi.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
 tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.
 tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A tiltakozás az adatkezelés ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu email címen jelezhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül
válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az
adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok kapcsán folytat.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
A valóságnak megfelelő adatok feltüntetéséről való gondoskodás a pályázat beadójának kötelessége.
Az adatok módosítását az álláspályázatban megjelölt kapcsolattartónál lehet kezdeményezni.

az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.


17

Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen.
Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem, aláírásommal hozzájárulok a pályázati
anyagban foglalt személyes adataim a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:

Kérem, hogy pályázati anyagomat a beadástól egy naptári éven keresztül őrizzék meg, hogy lehetséges
jövőbeli álláslehetőségek kapcsán felvehessék velem a kapcsolatot.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(pályázatbeadás és projektmenedzsment)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt a TK belső pályázatai és a TK által beadandó kutatási pályázatok előkészítése és az
elnyert projektek menedzsmentje (továbbiakban: pályázatbeadás és projektmenedzsment) során
folyatott adatkezelésről.
Amennyiben a pályázatbeadás és projektmenedzsment során közalkalmazotti jogviszony keletkezik,
illetve módosul, jelen tájékoztató a közalkalmazotti jogviszonyról szóló adatkezelési tájékoztatóval
együtt értelmezendő.
Amennyiben a pályázatbeadás és projektmenedzsment során vállalkozási és megbízási szerződés
kötésére is sor kerül, jelen tájékoztató a szerződések ügyintézéséről szóló adatkezelési tájékoztatóval
együtt értelmezendő.
Amennyiben a pályázatbeadás és projektmenedzsment során honlapszerkesztés történik, jelen
tájékoztató a honlapszerkesztésről szóló adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
TK belső pályázatok esetén: név, e-mail, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, teljesítményértékelési
pontszám
TK által vagy TK-val mint fogadóintézménnyel beadandó pályázatok esetén: a pályázati kiírásban kért
adatok
Elnyert pályázatok projektmenedzsmentje esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, e-mail cím,
telefonszám, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, projekt kapcsán kötött megbízási és vállalkozási
szerződésekben foglalt adatok, TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám, útlevélszám
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Adatkezelés célja
Az MTA TK jogszabályban, az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott kutatási feladatai teljesítése kapcsán folytatott ügyintézés.
Adatkezelés jogalapja
az érintett fél beleegyezése. A kezelt adatok körét a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény, az
államháztartási törvény, valamint a TK Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
Adatkezelést folytató alkalmazottak
A TK főigazgatója a kezelt adatok teljes köre tekintetében. A kutatási projekt vezetője.. A TK A
Főigazgatói Titkárság és a Gazdasági Osztály munkatársai az SzMSz-ben, a TK gazdasági
szabályzataiban és munkaköri leírásukban foglalt feladatok elvégzése során. A TK belső ellenőre
jogszabályban és az SzMSz-ben meghatározott ellenőrzési tevékenység folytatása céljából.
A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
 Bicsák József e.v. (IKU-rendszer üzemeltetése)
 nGroup Kft. 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4., kapcsolattartó: Bakos Ádám
ügyvezető (TK portál és intranet fejlesztése, honlapszerver üzemeltetése)
Adatkezelés módja
Az MTA TK a pályázatbeadás és projektmenedzsment ügyintézése keretében az adatkezelést jogszerű,
tisztességes, a természetes személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait
biztosítva, az adatok tárolását a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve,
hogy adatvédelmi incidens történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A szerződések ügyintézése során papír
alapú adattárolásra nem kerül sor.
A pályázatbeadás és projektmenedzsment során adattovábbítás külső fél felé csak akkor történhet, ha a
pályázat kiírása, jogszabály, illetve a projekt támogatási szerződése erre jogalapot teremt. Ilyen
esetekben a külső felet, a továbbítandó személyes adatok körét és módját a pályázati kiírás, a
jogszabály, a támogatási szerződés, illetve ellenőrzés esetén az ellenőrzésről szóló felhatalmazás
határozza meg.
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Adatkezelés időtartama
A pályázatbeadás és projektmenedzsment kapcsán kezelt személyes adatokat az MTA TK a vonatkozó
jogszabályok, kutatóközponti szabályok, és a projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint őrzi
meg.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.


tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A tiltakozás az adatkezelés ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu email címen jelezhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül
válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az
adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok kapcsán folytat. Az adatkezelés ellen való
tiltakozás az álláspályázat visszavonásának minősül.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
A valóságnak megfelelő adatok feltüntetéséről való gondoskodás a kutatási projekt vezetőjének
kötelessége. Az adatok módosítását a Gazdasági Osztály Projektiroda-vezetőjénél lehet
kezdeményezni (Bozsó Beáta, bozso.beata@tk.mta.hu)


az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.


Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
Budapest, 2018. május 25.
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Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(MTMT, kutatói beszámoló, teljesítményértékelés)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt az MTMT, kutatói beszámoló, teljesítményértékelés (továbbiakban:
teljesítményértékelés) során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
név, e-mail, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, teljesítményértékelési pontszám
Adatkezelés célja
Az MTA TK jogszabályban, az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott kutatási és beszámolási feladatai teljesítése és a teljesítményértékelés kapcsán folytatott
ügyintézés
Adatkezelés jogalapja
A kezelt adatok körét az MTA-törvény, a TK Szervezeti és Működési Szabályzata,
Teljesítményértékelési Szabályzata és Szellemitulajdon-kezelési szabályzata határozza meg.
Adatkezelést folytató alkalmazottak
A TK főigazgatója és főigazgató-helyettese a kezelt adatok teljes köre tekintetében. MTMTadminisztrátorok az MTMT- és REAL-felületre feltöltendő adatok kapcsán. A szervezeti egység
vezetői és alkalmazottai az adott egységre vonatkozó egyéni teljesítményértékelési pontszámok
tekintetében. A Főigazgatói Titkárság munkatársai az SzMSz-ben és munkaköri leírásukban foglalt
feladatok elvégzése céljából.
A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
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Bicsák József e.v. (IKU-rendszer üzemeltetése)

Adatkezelés módja
Az MTA TK teljesítményértékelés keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a természetes
személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok tárolását a
feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi incidens
történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A szerződések ügyintézése során papír
alapú adattárolásra nem kerül sor.
Teljesítményértékelés során adattovábbítás külső fél felé nem történik.
Adatkezelés időtartama
A közalkalmazotti jogviszony teljes időtartama alatt.
Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.


tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A tiltakozás az adatkezelés ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu email címen jelezhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül
válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az
adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok kapcsán folytat.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
Az adatok módosítását az éves kutatói beszámolási folyamat részeként meghatározott módon és
határidők között a Főigazgatói Titkárságnál lehet kezdeményezni (Schenk Borbála titkárságvezető
titkarsag@tk.mta.hu)




az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
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Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.
Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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TUDOMÁNYOS CÉLÚ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI AZ MTA TK-BAN
Személyi adatok kezeléssel járó kutatás esetén a kutatónak illetve a kutatásvezetőnek
adatkezelési tervet kell készíteni.
Az adatkezelési tervnek tartalmaznia kell a kutatás során történő személyes adat kezelésre
vonatkozó összes releváns információt. Az adatkezelési tervnek minimálisan tartalmaznia
kell
-- az adatkezelés célját,
-- a személyi kört, akikre vonatkozó adatok kezelés zajlik, vagy a személyek kiválasztásának
módját.
-- a kezelendő személyes adatok körét,
-- az adatok tárolásának helyét és a hozzáférés módját,
-- az adatkezelést végző személyek körét.
A kutató illetve a kutatásvezető minden személyes adatot is gyűjtő kutatást bejelent a TK
Főigazgatóságnak az adatkezelési tervet is mellékelve. A kutatási tervhez képest bekövetkező
változásokat (pl. az adatkezelést végzők személyében) a kutatási terven át kell vezetni.
Az érintett személyek beleegyező nyilatkozatának beszerzése és az ehhez szükséges
tájékoztatás megadása az elsődleges adatgyűjtést végző cég vagy személyek feladata. Ezt a
feladatot a vállalkozási szerződés, illetve megbízás részeként meg kell jeleníteni. A
vállalkozási szerződés, illetve a megbízás mellékleteként kell szerepeltetni az érintett felekkel
közlendő adatkezelési tájékoztató mintáját (ld. mellékelve)
Az adatfelvételt és/vagy az adatkezelés más formáját magában foglaló vállalkozási feladatra
csak olyan céggel lehet szerződni, amely a GDPR-nek és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő adatvédelmi szabályozással rendelkezik. Magánszemély megbízása esetén a kutató
illetve a kutatásvezető feladata a megbízás mellékleteként a GDPR szerint betartandó
szabályokról szóló adatvédelmi oktatás biztosítása.
Személyes adatok kezelése csak az MTA TK által üzemeltetett szervereken (beleértve a felhő
szolgáltatást is) engedélyezett.
Az adatok kezeléséről adatkezelési naplót kell vezetni. Az adatkezelési napló tartalmazza,
hogy az adatokon a kutatás mely résztvevője mikor, milyen típusú adatkezelést végzett. Az
adatkezelési naplóhoz a kutatás résztvevői és a Főigazgatói Titkárság fér hozzá. Az
adatkezelési napló formáját a KDK dolgozza ki.
Az olyan esetekben, amikor az adatkezelés tárgya és körülményei olyanok, hogy a felvett
adatok alapján az érintett fél nem azonosítható, az adatkezelés nem esik a GDPR hatálya alá.
Az ilyen típusú adatkezeléshez is bejelentés és főigazgatói jóváhagyás szükséges,
Az adatkezelési tervet a folyamatban lévő kutatások esetén is el kell készíteni, a szabályzat
hatálybalépését követő 30 napon belül.
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A használatban lévő személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat a jelen szabályzat
szerinti informatikai környezetbe kell áthelyezni jelen Kézikönyv hatálybalépését követő 30
napon belül.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MINTA
kutatási célú adatkezelés
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
projekt neve, adatai, kutatásvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) ezúton
tájékoztatja Önt a projekt neve, adatai, kutatásvezető során folyatott adatkezelésről.
A GDPR-rendelet értelmében
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A kezelt adatok köre
kitöltendő
Adatkezelés célja
kitöltendő
Adatkezelés jogalapja
az érintett fél beleegyezése.
Adatkezelést folytató alkalmazottak
A … kutatás vezetője, a projektben részt vevő kutatók, illetve az 5/2013. (09.03.), a kutatási projektek
dokumentációjáról szóló főigazgatói utasításban meghatározott alkalmazottak a főigazgatói utasítás
által megszabott kereteken belül.
Kutatásvezető neve, elérhetősége:
A személyes adatokhoz a szervereken történő elektronikus tárolás során szerződésben meghatározott
vállalkozási feladat végzése során, titoktartási kötelezettséggel védett módon hozzáfér:
 Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. (TK szervereinek üzemeltetése)
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Adatkezelés módja
Az MTA TK a tudományos célú adatkezelés keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a
természetes személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok
tárolását a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi
incidens történhessen.
Az MTA TK adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő
munkatársaknak munkaköri leírásuknak, illetve az MTA TK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak
minősülnek.
Az MTA TK személyes adatot kizárólag saját fizikai befolyása alatt álló szervereken tárol. A kezelt
adatok csak a TK központi szerverein tárolhatók, melyekhez a hozzáférés csak az adatkezelésben részt
vevő munkatársak számára engedélyezett és jelszóval védett. A hozzáférés naplózásra kerül. Az
adatkezelés során papír alapú adattárolás nem történik.
Adatkezelés időtartama
kitöltendő Anonimizáltan történik/nem
lezárásáig/…évig őrizzük meg.

anonimizáltan

történik./Az

adatokat

a

kutatás

Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása
tájékoztatás-kérés
Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az
adatkezelés teljes időtartama alatt az MTA TK honlapján elérhető (http://tk.mta.hu/adatvedelem) Az
adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@tk.mta.hu e-mail
címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett kérelemre 5 munkanapon belül válaszolnak. Az
MTA TK tájékoztatás-kéréssel kapcsolatos ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező
tájékoztatási kérelmek kapcsán folytat.


tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen;
A tiltakozás az adatkezelés ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatvedelem@tk.mta.hu email címen jelezhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett beadványra 5 munkanapon belül
válaszolnak. Az MTA TK tiltakozási beadvánnyal kapcsolatos ügyintézést csak az
adatvedelem@tk.mta.hu címre érkező beadványok kapcsán folytat. Az adatkezelés ellen való
tiltakozás az álláspályázat visszavonásának minősül.
.
 az adatok helyesbítésének, módosításának kérése;
Az adatok módosítását az adatfelvétel során megjelölt kapcsolattartónál, illetve a kutatásvezetőnél
lehet kezdeményezni.


az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése;
Az adatvedelem@tk.mta.hu címen kérhető. Az MTA TK munkatársai a beérkezett igényre 5
munkanapon belül válaszolnak. Az MTA TK ügyintézést csak az adatvedelem@tk.mta.hu címre
érkező beadványok kapcsán folytat. Az MTA TK adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja,
időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni.
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Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, az MTA TK a kért adatokat 15 napon belül törli és
erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.


jogorvoslat kezdeményezése.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az
illetékes törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az MTA TK
adatkezelésével
kapcsolatban minden
információ megtalálható a
http://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon a TK
adatvédelmi felelőséhez az adatvedelem@tk.mta.hu címen. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás,
ügyintézés, bejelentés kizárólag az adatvedelem@tk.mta.hu címen folytatható.
Budapest, 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem. Aláírásommal hozzájárulok a
tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
Budapest, ……………………

Név:
Aláírás:
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