
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÖSZTÖNDÍJASOKNAK 

 

1. Adatkezelő 
Egyetemi Zenei Alapítvány 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 
Adószám: 18985029-1-08 
Bírósági nyilvántartási szám: 08-01-0051114 
tothe@sze.hu 
+36-96-503-457 
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

 
2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő közhasznú tevékenységének folytatása, közhasznú 
céljainak megvalósítása. Az Adatkezelő közhasznú tevékenysége keretében ösztöndíj 
pályázatokat jelentet meg, valamint fogad eseti jelleggel benyújtott egyéni ösztöndíj 
pályázatokat. Egyéb (jogos érdek) alapján történő adatkezelés nem történik. 
 

3. Adatok továbbítása  
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja. Harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás sem történik. 
 

4. Tájékoztatás a jogokról 
Az Adatkezelő által kezelt adat alanya kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az 
érintett adathordozhatóságához való jogáról. További információért olvassa el a 
GDPR 13-19. cikkelyeit. 
 

5. Elérhetőség 
Személyes adatkezelési kérdéseit az alábbi elérhetőségre küldheti meg: 
Tóth Eszter önkéntes 9026 Győr, Egyetem tér 1. tothe@sze.hu 
 

6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái 
Az Adatkezelő az ösztöndíjasok azon személyes adatait kezeli, amelyeket az 
ösztöndíjasok pályázatuk benyújtásakor, valamint az ösztöndíj szerződés 
megkötéséhez kapcsolódóan az Adatkezelőnek átadnak. A kezelt adatok: név, lakcím, 
születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám, 
telefonszám, e-mail cím.  
 



7. A személyes adatok tárolása 
Az Adatkezelő azon személyek pályázati anyagát, amelyek nem kaptak támogatást, a 
pályázatról született döntést követő naptól számított 3 naptári év elteltével 
megsemmisíti. Azon személyek pályázati anyagát, akik ösztöndíjban részesültek 
időkorlát nélkül, a szervezet működésének teljes időtartamára megőrzi. Az adatok 
tárolása az Egyetemi Zenei Alapítvány székhelyén történik.  
 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, az alábbi helyen teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL https://naih.hu  
 

 
 

 
  
 


