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8. sz. melléklet 

Tájékoztató 

 

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei, adatvédelem 

A pályázatok leadása 

A pályázatokat a meghirdetett határidőn belül lezárt (névvel, Neptun-kóddal, lakcímmel, a 

pályázat(ok) címével ellátott) borítékban  a Rektori Hivatal veszi át. 

A pályázatokat a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatban (továbbiakban: Hajute) meghatározott 

szabályrendszer szerint kell elbírálni. 

A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a 

kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani.  

 A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott 

pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

Hiánypótlásnak a megadott határidőn belül kell eleget tenni. 

A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az 

igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.  

Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat 

további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

A pályázó által a jelen pályázat során megadott személyes adatok kezelésére a a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 18. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint 3. mellékletének I/B. pontjában foglaltak az irányadók (juttatásra való jogosultság 

elbírálásához szükséges adatok kezelése) azzal, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, a jelen pályázat szerint megadott szempontokhoz kapcsolódó személyes adatait az 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola a pályázat elbírálásához és az ösztöndíjra való jogosultság 

vizsgálatához kezelje.  

Az adatkezelés célját az Nftv. 18. § (1) bekezdése, az Nftv. 3. melléklet I/B. pont 2. alpontja határozza 

meg.  

A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az illetékes Diákjóléti 

Bizottság (a továbbiakban: DJB) az Nftv. 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, 

igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb 

támogatások elbíráláshoz. A pályázó személyes adatit a Főiskola azon munkatársai, hallgatói 

ismerhetik meg, akiknek feladata az adott jogosultság megítélése, vagy az azzal összefüggő döntés-

előkészítő tevékenység ellátása.  

A pályázó jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A 

pályázó azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben a  megadott adatok igazolásával összefüggésben a 
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személyes adatok kezeléséhez hozzájárulását visszavonja, vagy az adat törlését kéri, az ellehetetleníti a 

pályázat értékelését, az eljárás átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a 

pályázat elutasítható, illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása.  

Pályázó 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 (a továbbiakban: a GDPR) 21. cikkében 

meghatározottak szerint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázó személyes adataival 

kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Főiskola ellen bírósághoz fordulhat (a továbbiakban: 

bírósági jogérvényesítés). A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az Infotv. 22. §-a és a GDPR 

79. cikke tartalmazza. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A bejelentés részletes 

szabályait az Infotv. tartalmazza. A további jogérvényesítési lehetőségeket a GDPR, az Infotv., 

továbbá a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. 

Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése 

céljából a Diákjóléti Bizottság újabb igazolásokat is bekérhet.  

A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, 

tényeket közöl.  


