Iktatószám: NKFIH-3214-2/2022.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Hungarian Startup University Programjával (HSUP) kapcsolatos
adatkezelési tájékoztató
I. rész
Általános rendelkezések
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint adatkezelő (a továbbiakban: NKFI Hivatal
vagy Adatkezelő) a Hungarian Startup University Program (a továbbiakban: HSUP) keretében birtokába
került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletével (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban: GDPR).
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy elősegítse a HSUP-ban résztvevők (a továbbiakban együtt: érintettek)
által az Adatkezelő, illetve a helyette és nevében eljáró adatfeldolgozó, az Express Innovation Agency VMV
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Ügynökség vagy Adatfeldolgozó) számára az érintettek által megadott
személyes adatok jogszerű és biztonságos kezelését. Ezen túl további célja, hogy ismertesse az érintettekkel
mindazokat a körülményeket és feltételeket, amelyek a személyes adatok kezelésére vonatkoznak, ezzel elősegítve
az érintettek jogainak és szabadságainak védelmét személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
1. Az Adatkezelő
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal)
Székhelye:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Postacím:
1438 Budapest Pf. 438.
Központi telefonszám:
(+36-1) 795 9500
nkfihivatal@nkfih.gov.hu
Központi e-mailek:
kommunikacio@nkfih.gov.hu
Internet:
http://www.nkfih.gov.hu
Képviselő:
Dr. Birkner Zoltán elnök
Az NKFI Hivatal magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A HSUP-val
kapcsolatos minden adatkezelés során törekszik arra, hogy adatkezelése megfeleljen a jelen adatkezelési
tájékoztatóban, valamint az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában és belső szabályzataiban, illetve
a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
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2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Az NKFI Hivatal adatvédelmi tisztviselője: dr. Fonyó Gyula
Közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu
telefonszáma: +36 20 932 9144
3. Adatfeldolgozó
Az NKFI Hivatal a HSUP-ban a személyes adatok kezelésére irányuló tevékenysége során egyes feladatok
ellátása, valamint az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljára adatfeldolgozót is igénybe vesz. Az
Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Adatfeldolgozó:
Tevékenység
Az érintett hallgatók
adatainak gyűjtése,
nyilvántartása,
kapcsolattartás a
hallgatókkal, tanulmányaik
nyomonkövetése,
ismereteik bővítése,
közreműködés az állami
támogatások odaítélésében
és elosztásában, illetve az
ezekhez szükséges érintetti
adatok kezelése

Név / Cégnév

Express Innovation Agency
VMV Nonprofit Zrt.
(rövid név:
Express Innovation Agency Zrt.)

Székhely, telephely

Székhely: 1133 Budapest Pozsonyi út 56.
Telephely és postacím:
1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 2. em.

4. Közzététel
Az NKFI Hivatal jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető az Adatkezelő http://nkfih.gov.hu/
honlapján, továbbá az Ügynökség https://xiagency.hu/web/guest/kezdolap és a HSUP honlapján
(https://hsup.nkfih.gov.hu/).
5. Jelen adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya
Az NKFI Hivatal fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztatója egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli
megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel
érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat
szükségessé.
Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed mindazon érintettekre, akiknek személyes
adatait az NKFI Hivatal a HSUP keretében kezeli, továbbá az NKFI Hivatal tisztségviselőire, alkalmazottjaira,
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valamint adatvédelmi tisztviselőjére és az Adatfeldolgozóra, illetve annak tisztségviselőire, alkalmazottjaira,
valamint adatvédelmi tisztviselőjére.
Jelen adatkezelési tájékoztató az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójával együtt hatályos, annak
kiegészítését képezi. Jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben az NKFI Hivatal általános adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
II. rész
Definíciók
Jelen adatkezelési tájékoztatóban:




HSUP – az NKFIH Hivatal által, a magyar felsőoktatási intézmények hallgatói számára
létrehozott egyetemi szintű startup képzés. A két féléves e-learning tantárgy első félévében az
innovatív gondolkodásmódról és a startup világról kapnak képet a hallgatók, míg a második
félévben a vállalkozások felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatják el. A tantárgy
egyben egy támogatási program is és a tanulmányi feltételek teljesítése (modulzáró vizsgák letétele,
vállalkozási ötletet tartalmazó one pager elkészítése, a vállalkozási ötlet kezdeti, működő
verziójának bemutatása), illetve ennek alapján történő kiválasztásuk esetén az érintett hallgatók
ösztöndíjban (HSUP Ösztöndíj) részesülhetnek. A tantárgyat az érdeklődő hallgatók a
programban résztvevő felsőoktatási intézményekben önkéntes alapon vehetik fel és vehetnek
részt a képzésben.
Érintett – a HSUP-ban résztvevő hallgató, aki a képzésen saját elhatározása alapján vesz részt és
ennek céljából - előzetes tájékoztatás ismeretében, önként - hozzájárul a regisztráció során általa
megadott személyes adatainak az NKFI Hivatal (Adatkezelő), valamint az Ügynökség
(Adatfeldolgozó) általi kezeléséhez.

Fentieken túl jelen adatkezelési tájékoztatóban az NKFI Hivatal az Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az NKFI
Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában használt fogalmakat alkalmazza.
III. rész
A HSUP-ban résztvevők személyes adatainak kezelése
1. Az adatkezelések célja, jogalapja és időtartama
A HSUP-ban magyar felsőoktatási intézmények hallgatói vesznek részt, akik az Adatkezelő által szervezett
regisztráció során megadják személyes adataikat az Adatkezelő, illetve az adatkezelés során helyette és
megbízásából eljáró Ügynökség részére abból a célból, hogy részt vehessenek a HSUP-ban, annak tanulmányi
feladataiban és a tanulmányi feltételek teljesítése, illetve ennek alapján történő kiválasztásuk esetén ösztöndíjban
részesülhessenek. Az adatkezelés célja a HSUP megvalósítása és ezzel az NKFI Hivatal innováció támogatásával,
ösztönzésével kapcsolatos közérdekű tevékenységének segítése.
Az érintettek személyes adatainak kezelése a HSUP-ban résztvevő hallgatók előzetes tájékoztatáson alapuló,
önkéntes és egyértelmű hozzájárulása alapján történik.
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Kezelt személyes adatok
köre
A HSUP-ban résztvevő hallgató
neve, e-mail címe, felsőoktatási
intézmény neve, a hallgató
Neptun kódja

A HSUP-ban résztvevő hallgató
neve, e-mail címe, felsőoktatási
intézmény neve, a hallgató
Neptun kódja

Jogcím (jogalap)

Az adatkezelés célja

Az érintett
Részvétel a programban,
hozzájárulása
kapcsolattartás,
[GDPR 6. cikk (1) tanulmányi feladatok
bek. a) pont]
teljesítése,
közreműködés a HSUP
ösztöndíj elbírálásában

Adatkezelés
időtartama
Az adott HSUP
képzésen
való
részvételt követő 5
évig

Az érintett
HSUP ösztöndíjasként
Az adott ösztöndíj
hozzájárulása
történő részvétel a
elbírálásától
[GDPR 6. cikk (1) programban,
számított 10 évig
bek. a) pont]
kapcsolattartás,
tanulmányi feladatok
teljesítése,
közreműködés a HSUP
ösztöndíj nyújtásában, az
ösztöndíjjal kapcsolatos
ellenőrzési feladatok
ellátása

2. Adattovábbítás
Az adattovábbítás címzettje az Adatfeldolgozó. Mivel az Adatfeldolgozó az adatgyűjtésben is részt vesz a
személyes adatok az adatkezelés kezdetétől a rendelkezésére állnak.
A HSUP-ban résztvevő felsőoktatási intézmények részére kizárólag anonim adatok kerülnek továbbításra.
Az NKFI Hivatal az általa meghirdetett HSUP értékelése és elemzése céljából – az Adatfeldolgozó
közreműködésével - anonim, illetve személyes adatokat nem tartalmazó összesített adatokat tudományos kutatási
és statisztikai célból továbbíthatja az e feladatok ellátásában közreműködők részére.
Az Adatkezelés során sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
IV. rész
Az adatkezeléssel érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen
tájékoztatóban feltüntetett, az NKFI Hivatalhoz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.
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1. Az érintett jogai:
Hozzájárulás visszavonása:
Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban
ingyenesen visszavonni. A hozzájárulás visszavonásának feltételeiről az NKFI Hivatal általános adatkezelési
tájékoztatója (link: https://nkfih.gov.hu/adatvedelem-180603) személyes adatok kezelése című III. részének 2.
pontjában olvashat bővebben.
A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga):
Bármely érintett tájékoztatást kérhet az NKFI Hivataltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, továbbá, hogy az NKFI Hivatal milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél
miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.
Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk
az érintett részére.
A helyesbítéshez való jog:
Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.
Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedünk és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NKFI Hivatal kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatait az NKFI Hivatal jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az NKFI Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az NKFI Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az NKFI Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
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d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az NKFI Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti az NKFI Hivataltól, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az NKFI Hivatal rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett
hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok
hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az NKFI Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR, illetve az adatvédelemre
vonatkozó egyéb jogszabályok előírásaival, úgy az érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelem felügyeletét
ellátó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
A felügyeleti hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az
érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, „időbélyegzővel ellátva”
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