
Dátum projekt
adatkezelő/ közös adatkezelő és 

adatvédelmi tisztviselő 
elérhetősége

adatkezelés célja adattovábbítás 
címzettje (ha van)

érintettek köre kezelt adatok köre (felsorolás) adatkezelés jogalapja kezelt személyes adatok törlésének időpontja
műszaki és szervezési biztonsági 

intézkedések leírása

érintett hozzáférési 
joga - korlátozó/ 

megtagadó 
intézkedések jogi és 

ténybeli indokai

2021.június 9. Intézményi

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 
gdpr@ntk.hu  (adatkezelő)   
Bergmann Könyvelő Iroda 

Kft.(adatfeldolgozó)

az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel 
jogviszonyban lévő természetes 

személyek személyes adatait kezeli 
a bérszámfejtéshez, TB-
ügyintézéshez szükséges 

bizonylatok feldolgozása útján

Bergmann Könyvelő 
Iroda 

Kft.(adatfeldolgozó)

az Adatfeldolgozó az 
Adatkezelővel jogviszonyban 
lévő természetes személyek 

név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve; állandó lakcím, levelezési 
cím, TAJ szám, bankszámlaszám, nyugdíjas törzsszám, foglalkoztaás jellege, díjazás, 
előző munkáltató adatai, jogviszoy adatok, munkaviszonyra vonatkozó adatok, TB 

kiskönyvből adatok, keresőképtelenség ténye, kódja, időtartama, eü-i ellátó adatai, 
letiltás esetén tartozás összege, jogcíme, kedvezmményezett neve és címe, 

számlaszáma, pótszabadság nyilatkozatból adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Adatfeldolgozó az értesítés dátumától számított 8 napon belül köteles 

visszaállíthatatlanul törölni

adatvédelmi szempontú belső 
szabákyzatok és eljárási rendek, 

atvédelmi szempontú 
kockázatelemzések, Adatkezelő belső 

infomratikai rendszerének magas szintű 
biztonségi védelme, és informatikai 

eszközeinek folyamatos karbantartása és 
fejlesztése, belső hálózat kialakítása és 
jelszókkal történő védelem, érintettek 

adatainak elkülönítetten történő 
tárolása, ügyfél-fájlok védelme, külön 
belépő kóddal rednelkező felhasználói 
fiókok létrehozása, papíralapon tárolt 
iratok elkülönítetten irattárakban, zárt 

szekrényekben történő tárolása, 
beléptető-rendszer használata, 

vagyonvédelmi célból kamera-rednszer 
hasnzálat, élőerős vagyonvédelmi 

szolgáltatás igénybevétele

nincs

2019. NTP-SP-M-19-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
felüli ösztöndíjasai

név; születési név, nem; születési hely, idő, anyja neve; TAJ szám; adóazonosító jel; 
levelezési cím; elérhetőségek; szig. Szám/ útlevél száma/ magyar igazolvány száma; 

legmagasabb iskolai végzettség és a dokumentum másolata, képesítés megnevezése; 
oktatási azonosítószám;- azon igazolásokat, melyeket azért küldött meg részünkre, 

hogy igazolja, hogy Ön a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerinti gyermekgondozási támogatásban vagy gyermek gondozása céljából a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti 

egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesül (korkedvezményre jogosító 
körülmények igazolása);

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 
esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 

- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 
rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotók; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2025.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2019. NTP-SP-M-19-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
aluli ösztöndíjasai

előző sorban szereplő adatok plusz: szülő/törvényes képviselő neve
- szülő/törvényes képviselő születési helye
- szülő/törvényes képviselő születési ideje

- szülő/törvényes képviselő adóazonosító jele
- szülő/törvényes képviselő társadalombiztosítási azonosító jele

- szülő/törvényes képviselő anyja születési neve
- szülő/törvényes képviselő lakcíme

- szülő/törvényes képviselő értesítési címe
- szülő/törvényes képviselő telefonszáma
- szülő/törvényes képviselő e-mail-címe.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2025.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2020. NTP-SP-M-20-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
felüli ösztöndíjasai

név; születési név, nem; születési hely, idő, anyja neve; TAJ szám; adóazonosító jel; 
levelezési cím; elérhetőségek; szig. Szám/ útlevél száma/ magyar igazolvány száma; 

legmagasabb iskolai végzettség és a dokumentum másolata, képesítés megnevezése; 
oktatási azonosítószám;-- azon igazolásokat, melyeket azért küldött meg részünkre, 

hogy igazolja, hogy Ön a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerinti gyermekgondozási támogatásban vagy gyermek gondozása céljából a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti 

egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesül (korkedvezményre jogosító 
körülmények igazolása);

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 
esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 

- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 
rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotók; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2026.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2020. NTP-SP-M-20-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
aluli ösztöndíjasai

előző sorban szereplő adatok plusz: szülő/törvényes képviselő neve
- szülő/törvényes képviselő születési helye
- szülő/törvényes képviselő születési ideje

- szülő/törvényes képviselő adóazonosító jele
- szülő/törvényes képviselő társadalombiztosítási azonosító jele

- szülő/törvényes képviselő anyja születési neve
- szülő/törvényes képviselő lakcíme

- szülő/törvényes képviselő értesítési címe
- szülő/törvényes képviselő telefonszáma
- szülő/törvényes képviselő e-mail-címe.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2026.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2020 NTP-SP-M-19-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

SP B komponens Ösztöndíj pályázati 
lebonyolítása érdekében, az Önnel 

való jövőbeli kapcsolattartás, 
valamint az Ösztöndíj program 

népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP B  komponens 
jelentkezők

nevét, születési nevét, nemét
- születési helyét, idejét, anyja születési nevét

- TAJ számát
- adóazonosító jelét
- állandó lakcímét
- levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím) 
- legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumban szereplő adatokat, 

valamint a dokumentum másolatát
- érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi vizsgák eredményét

- képesítésének megnevezését
- oktatási azonosítószámát

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- diákhitel felvételével vagy tervezett felvételével kapcsolatos adatokat;
- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 

esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 
- a szakmai kiválasztó-táborban való részvétellel kapcsolatos adatokat (fotók, videók) 

- a pályázat elbírálásával kapcsolatos pontozási adatokat, pontszámokat;
- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 

rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotókat;
- a pályázathoz csatolt dokumentumokban foglalt adatokat (fotók, videók). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2025.10.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021 NTP-SP-M-20-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

SP B komponens Ösztöndíj pályázati 
lebonyolítása érdekében, az Önnel 

való jövőbeli kapcsolattartás, 
valamint az Ösztöndíj program 

népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP B  komponens 
jelentkezők

nevét, születési nevét, nemét
- születési helyét, idejét, anyja születési nevét

- TAJ számát
- adóazonosító jelét
- állandó lakcímét
- levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím) 
- legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumban szereplő adatokat, 

valamint a dokumentum másolatát
- érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi vizsgák eredményét

- képesítésének megnevezését
- oktatási azonosítószámát

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- diákhitel felvételével vagy tervezett felvételével kapcsolatos adatokat;
- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 

esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 
- a szakmai kiválasztó-táborban való részvétellel kapcsolatos adatokat (fotók, videók) 

- a pályázat elbírálásával kapcsolatos pontozási adatokat, pontszámokat;
- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 

rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotókat;
- a pályázathoz csatolt dokumentumokban foglalt adatokat (fotók, videók). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2026.10.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021 NTP-SP-M-20-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

SP C komponens Ösztöndíj pályázati 
lebonyolítása érdekében, az Önnel 

való jövőbeli kapcsolattartás, 
valamint az Ösztöndíj program 

népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP C komponens jelentkezők

nevét, születési nevét, nemét
- születési helyét, idejét, anyja születési nevét

- TAJ számát
- adóazonosító jelét
- állandó lakcímét
- levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím) 
- legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumban szereplő adatokat, 

valamint a dokumentum másolatát
- érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi vizsgák eredményét

- képesítésének megnevezését
- oktatási azonosítószámát

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- diákhitel felvételével vagy tervezett felvételével kapcsolatos adatokat;
- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 

esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 
- a szakmai kiválasztó-táborban való részvétellel kapcsolatos adatokat (fotók, videók) 

- a pályázat elbírálásával kapcsolatos pontozási adatokat, pontszámokat;
- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 

rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotókat;
- a pályázathoz csatolt dokumentumokban foglalt adatokat (fotók, videók). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2026.10.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. 
szeptember 6.

EFOP-3.2.1-15-2016-
00001  

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Mérések lebonyolítása, a Projekt 
megvalósítása 

Miniszterelnökség, 
Családokért Felelős 

tárca nélküli miniszter; 
Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő,Tigra 
Computer és 
Irodatechnika 

Kft.(adatfeldolgozó)

tehetségazonosító mérésen 
résztvevő tanulók és szüleik

Kezelt adatok köre a szülők esetében: születési név,  születési hely, idő,anyja neve

Kezelt adatok köre a tanulók esetében: Oktatási azonosító,  születési név 
(vezetéknév, keresztnév) ,Születési dátum, Tanuló neme, Tanuló 

iskolája/feladatellátási hely, Osztály

Különleges adatok:  Annak ténye, hogy a tanuló beilleszkedéssel, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd-e, Annak ténye, hogy a tanuló saját nevelési igényű-

e,Tesztek/mérések eredménye

Rekordok létrehozása/naplózása során rögzített adatok: Létrehozó felhasználó 
azonosítója , Létrehozás dátuma; Módosító felhasználó azonosítója; Módosítás 

dátuma; Rekord állapota (törölt). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont  2026.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs



2022.03.16
EFOP-3.2.1-15-2016-

00001  

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu
Mérések lebonyolítása.

Miniszterelnökség; 
Silver Frog Kft. 

(adatfeldolgozó)

tehetségazonosító mérésen 
résztvevő tanulók és szüleik

Kezelt adatok köre a szülők esetében: születési név,  születési hely, idő,anyja neve

Kezelt adatok köre a tanulók esetében: Oktatási azonosító,  születési név 
(vezetéknév, keresztnév) ,Születési dátum, Tanuló neme, Tanuló 

iskolája/feladatellátási hely, Osztály

Különleges adatok:  Annak ténye, hogy a tanuló beilleszkedéssel, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd-e, Annak ténye, hogy a tanuló saját nevelési igényű-

e,Tesztek/mérések eredménye

Rekordok létrehozása/naplózása során rögzített adatok: Létrehozó felhasználó 
azonosítója , Létrehozás dátuma; Módosító felhasználó azonosítója; Módosítás 

dátuma; Rekord állapota (törölt). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2026.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. október 6. NTP-TK-M-21-0005

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu; Snétberger Zenei 
Tehetség Közhasznú Alapítvány 
kj@snetbergerfoundation.com

az érintettel való jövőbeli 
kapcsolattartás, a Program 

utókövetési részének 
megvalósítása, az „Ösztöndíj 

szerződés” megkötése és 
végrehajtása, valamint a Program 

népszerűsítése 

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

Snétberger Programban 
részvevő 18 éven felüliek

nevét, születési nevét, nemét
- születési helyét, idejét, anyja születési nevét

- TAJ számát
- adóazonosító jelét
- állandó lakcímét
- levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím) 
- legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumban szereplő adatokat, 

valamint a dokumentum másolatát
- érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi vizsgák eredményét

- képesítésének megnevezését
- oktatási azonosítószámát

- egészségügyi nyilatkozatot, melyben nyilatkozik a kurzus megkezdése előtt 
egészségi állapotáról

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- diákhitel felvételével vagy tervezett felvételével kapcsolatos adatokat;
- a Programban való részvételével, valamint a Program megvalósításával 

kapcsolatban megrendezett eseményeken való részvételével kapcsolatban az Ön 
nevét, fotóját, az Önről készült videót. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. október 6. NTP-TK-M-21-0006

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu; Snétberger Zenei 
Tehetség Közhasznú Alapítvány 
kj@snetbergerfoundation.com

az érintettel való jövőbeli 
kapcsolattartás, a Program 

utókövetési részének 
megvalósítása, az „Ösztöndíj 

szerződés” megkötése és 
végrehajtása, valamint a Program 

népszerűsítése 

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

Snétberger Programban 
részvevő 18 éven aluliak

az Ön nevét, születési nevét
- az Ön levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím)
Az Ön felügyelete alatt álló kiskorú alábbi adatait kezeljük: 

- nevét, születési nevét, nemét
- születési helyét, idejét, anyja születési nevét

- TAJ számát
- adóazonosító jelét
- állandó lakcímét
- levelezési címét

- elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím) 
- törvényes képviselőjének elérhetőségeit (mobiltelefonszám, e-mail cím)

- legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumban szereplő adatokat, 
valamint a dokumentum másolatát

- érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi vizsgák eredményét
- képesítésének megnevezését

- oktatási azonosítószámát
- egészségügyi nyilatkozatot, melyben nyilatkozik a kurzus megkezdése előtt 

egészségi állapotáról
- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 

összegét/összegeit; 
- diákhitel felvételével vagy tervezett felvételével kapcsolatos adatokat;
- a Programban való részvételével, valamint a Program megvalósításával 

kapcsolatban megrendezett eseményeken való részvételével kapcsolatban az Ön 
nevét, fotóját, az Önről készült videót. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. október 27.
EFOP-3.2.1-15-2016-

00001  

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a projekt keretében megvalósuló 
mentor tevékenységhez kapcsolódó 
interjúk készítése és nyilvánosságra 

hozatala

Miniszterelnökség, 
Családokért Felelős 

tárca nélküli miniszter

a mentor tevékenységhez 
kapcsolódó interjún 

résztvevők (1-1-1, mentor 
szülő és diák, Zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnázium)

név; az interjú során feltett kérdésekre adott válaszok GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2026.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. november 
11.

NTP-MTM-M-21-0001
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

az ösztöndíj pályázat lebonyolítása 
és az ösztöndíj támogatási 

szerződések teljesítése, a Projekt 
megvalósítása

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

MTM ösztöndíjra 
jelentkezők 18 éven felüliek

név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve; állandó lakm,levelezés 
cím, elérhetőségek,szig.szám/ útlevél száma; bankszámlaszám (szerződéskötés 

esetén); - más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) 
nevét/neveit és összegét/összegeit; 

- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 
esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 

- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 
rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotók. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) 
pont

tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. november 
11.

NTP-MTM-M-21-0002
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

az ösztöndíj pályázat lebonyolítása 
és az ösztöndíj támogatási 

szerződések teljesítése, a Projekt 
megvalósítása

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

MTM ösztöndíjra 
jelentkezők 18 éven aluliak

a fentebbi sorban szereplő adatok plusz: - szülő/törvényes képviselő neve
- szülő/törvényes képviselő születési helye
- szülő/törvényes képviselő születési ideje

- pályázó és törvényes képviselő személyigazolvány-száma  
- szülő/törvényes képviselő anyja születési neve

- szülő/törvényes képviselő lakcíme
- szülő/törvényes képviselő értesítési címe
- szülő/törvényes képviselő telefonszáma
- szülő/törvényes képviselő e-mail-címe.

- szülő/törvényes képviselő bankszámlaszáma
- szülő/törvényes képviselő bankszámlaszámának tulajdonosának neve  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) 
pont

tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. december 
7.

EFOP-3.2.1-15-2016-
00001  

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Minősített Tehetséggondozó 
Műhelyek III. Szakmai 

Találkozójának lebonyolítása, a 
Projekt megvalósítása 

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

MTM III. szalmai 
találkozóján résztvevők

név, e-mail, MS Teamsfiók fehasználónév, munkahely címe, érintett képmása, 
rögzített hangja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2026.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. november 
30.

NTP-SP-M-21-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
felüli ösztöndíjasai

név; születési név, nem; születési hely, idő, anyja neve; TAJ szám; adóazonosító jel; 
levelezési cím; elérhetőségek; szig. Szám/ útlevél száma/ magyar igazolvány száma/ 

vezetői engedély száma; legmagasabb iskolai végzettség és a dokumentum 
másolata, képesítés megnevezése; oktatási azonosítószám; a felsorolt versenyeken 

2018-2021 között elért eredményeit igazoló dokumentumokat és az azokban 
szereplő adatokat- azon igazolásokat, melyeket azért küldött meg részünkre, hogy 
igazolja, hogy Ön a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti 

gyermekgondozási támogatásban vagy gyermek gondozása céljából a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti 

egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesül (korkedvezményre jogosító 
körülmények igazolása);

- más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott ösztöndíj(ak) nevét/neveit és 
összegét/összegeit; 

- a pályázati kiírásban meghatározott versenyeken és programokon való részvétele 
esetén az ezekkel kapcsolatos adatokat; 

- nyertes pályázat esetén a pályázat átadásával, az abban résztvevők díjazásával, 
rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan készített fotók; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2021. november 
30.

NTP-SP-M-21-0001 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Ösztöndíj pályázati lebonyolítása, az 
Ösztöndíj szerződés megkötése és 

az Ösztöndíj további népszerűsítése

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

SP A komponens 18 éven 
aluli ösztöndíjasai

előző sorban szereplő adatok plusz: szülő/törvényes képviselő neve
- szülő/törvényes képviselő születési helye
- szülő/törvényes képviselő születési ideje

- szülő/törvényes képviselő adóazonosító jele
- szülő/törvényes képviselő társadalombiztosítási azonosító jele

- szülő/törvényes képviselő anyja születési neve
- szülő/törvényes képviselő lakcíme

- szülő/törvényes képviselő értesítési címe
- szülő/törvényes képviselő telefonszáma
- szülő/törvényes képviselő e-mail-címe.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. január 7. NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Pályázat lebonyolítása és a Pályázat 
megvalósítása, a jelölési és díjazási 

folyamat lebonyolítása 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 
Miniszterelnökség, 
Pályázati Bizottság 

tagjai

Bonis Bona jelölők
név; e-mail cím; a jelöltre vonatkozó, a jelölési eljárás során megadott személyes 

vélemény
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. január 7. NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Pályázat lebonyolítása és a Pályázat 
megvalósítása, a jelölési és díjazási 

folyamat lebonyolítása 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 
Miniszterelnökség, 
Pályázati Bizottság 

tagjai

Bonis Bona jelölők vol.2 név; a jelöltre vonatkozó, a jelölési eljárás során megadott személyes vélemény GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022.01.07 NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Pályázat lebonyolítása és a Pályázat 
megvalósítása, a jelölési és díjazási 

folyamat lebonyolítása 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 
Miniszterelnökség, 
Pályázati Bizottság 

tagjai

Bonis Bona jelöltek név; e-mail cím, születési hely és dátum; postacím; telefonszám GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. január 11. NTP-TK-M-21-0006
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Pályázat lebonyolítása és a Pályázat 
megvalósítása 

Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Családokért Felelős 
tárca nélküli miniszter

,,Hazai és határon túli 
tehetséggondozó képzések 
és programok támogatása” 
elnevezésű projektre való 

jelentkezők

név, születési név, nem, születési hely, idő, anyja születési neve, TAJ szám, 
adóazonosító jel, állandó lakcím, levelezési cím, elérhetőségek (tel, e-mal cím), 

korábbi NFTÖ ösztöndíj adatai, - más ösztöndíjban való részesülése esetén megadott 
ösztöndíj(ak) nevét/neveit és összegét/összegeit, - a pályázati kiírásban 

meghatározott felvételekkel, fellépésekkel és programokon való részvétele esetén az 
ezekkel kapcsolatos adatokat; - nyertes Pályázat esetén a Pályázat átadásával, az 
abban résztvevők díjazásával, rendezvényen történő részvételével kapcsolatosan 

készített fotók; - minden adat, melyet önkéntesen megad a Pályázaton való 
részvételével kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. február 28.
Intézményi/ több 

projektet érint

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu, adatfeldolgozók: 
Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi 

Szolgáltató Kft., dr. Bagi Andrea 
e.v., Horváth Ádám e.v.

a) egyrészt az, hogy a munkáltató az 
Ön munkaviszonyával kapcsolatban 

az Önnel szembeni 
kötelezettségeinek eleget tudjon 
tenni, így különösen megfizesse a 

munkabért és az Önt 
munkaviszonya alapján megillető 
egyéb juttatásokat, ellássa Önt a 

munkavégzéssel kapcsolatos 
információkkal, 

b) másrészt az Ön munkaviszonyával 
összefüggő jogszabályi 

kötelezettségeinek (így különösen 
számviteli, adó- és egyéb 

bevallások, nyomtatványok 
elkészítése és benyújtása, 
nyilatkozatok megtétele) a 

munkáltató eleget tudjon tenni,
c) harmadrészt az Ön munkakörébe 

tartozó tevékenység munkáltató 
által történő irányítása, ellenőrzése, 

munkájának értékelése, illetve – 
esetleges munkavállalói 

kötelezettségszegés esetén – 
munkáltatói intézkedések 

kezdeményezése.

adóhatóság, 
társadalombiztosítási 

szerv, munkaügyi szerv 
és munkavédelmi 

hatóság, 
Miniszterelnökség, 

Ember Erőforrás 
Támogatáskezelő

az NTK-nál egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében 
alkalmazott személyek

név, születési név, születési hely, dő, anyja születési neve, lakcím, tartózkodási hely, 
cím, értesítési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím, társadalombiztosítási 

azonosítójel, adóazonosító jel, munkaügyi törzsszám, bankszámlaszám (ahova a 
bérét utaljuk), - a munkaügyi, társadalombiztosítási és adóhatósági 

adatszolgáltatások, valamint a munkáltató által készített adóbevallások 
elkészítéséhez szükséges adatait,- jelenléti/távolléti adatait, a munkavégzés 

helyével/idejével kapcsolatos, valamint a munkaviszonyból származó kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos adatait,-  munkaköri alkalmasságára vonatkozó 

egészségügyi alkalmassági vizsgálatának eredményét, - az Ön által elvégzett munka 
dokumentálásával, illetve értékelésével összefüggő adatokat, továbbá- az 

önéletrajzában az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat.

a) az Önnel, mint érintettel 
egyszerűsített foglalkoztatás 

céljából létrejött munkaszerződés 
megkötése, teljesítése, b) a 

munkáltató jogszabályi 
kötelezettségeinek teljesítése, c) a 

munkáltató azon jogos érdeke, 
hogy az Ön munkavégzését – a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 11./A § (1) 
bekezdése által megengedett 

körben, azaz a munkavégzéssel 
összefüggő magatartásra 
korlátozva, az Ön emberi 

méltóságát nem sértve és az Ön 
magánéletének ellenőrzését nem 

eredményezve – ellenőrizze, 
illetve, d) Az adatszolgáltatás 
elmaradása a Társaság jogi 

kötelezettségeinek végrehajtását, 
illetve az Ön járandóságai 

jogszabályszerű megfizetését, 
illetve a Társaságnak az EFO 

munkaviszonnyal kapcsolatos 
adatszolgáltatás teljesítését 

veszélyeztetheti vagy 
lehetetlenítheti el.

a.      Az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, 
lakcímét, szükség szerint tartózkodási helye címét, illetve értesítési címét, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, munkaügyi törzsszámát, azon 
bankszámlaszámát, ahová a munkabérét utaljuk, a munkaügyi és adóbevallások 
elkészítéséhez szükséges egyéb adatait az adó (járulék, illetve egyéb közteher) 

megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.b. Az Ön telefonszámát, elektronikus 
levelezési címét a munkaviszony megszűnését követő hat hónap elteltével csak akkor 

kezeljük, ha azt Ön kifejezetten kéri vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul. A hat hónapon 
belüli adatkezelés célja a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő kérdések 

egyeztetése.c. Alkalmassági vizsgálatának eredményét, jelenléti/távolléti adatait és a 
munkavégzés helyével és idejével kapcsolatos adatait a munkáltató három, 

bűncselekménnyel okozott kár esetén pedig öt évig kezeli az Ön munkavégzése 
értékelésének, vagy az Önnel szemben esetleg alkalmazott munkáltatói intézkedések 
alátámasztása érdekében. Ez utóbbi határidő a munkavégzés értékelésétől, illetve a 

munkáltatói intézkedés alkalmazásának időpontjától kezdődik.d. Végül ha a fenti 
időtartamok alatt a munkáltató olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb 

jogsértés megtörténtéről szerez tudomást, amelyek bizonyítására az általa jogszerűen 
kezelt adat alkalmas, akkor az érintett személyes adatokat munkáltató mindaddig e 

határidőkön túl is kezeli, amíg a) a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy 
hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról, 

hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.e. A 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a 99/A. §-a 

értelmében a munkavállalók biztosítási jogviszonyával összefüggő (a szolgálati időről 
vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, 

jövedelemről adatot tartalmazó) munkaügyi iratokat a munkavállalóra (illetve a volt 
munkavállalóra) irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig meg kell 

őrizni f. Az önéletrajzában Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a 
munkaviszonyának a végéig kezeljük.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs



2022. március 1.
NTP-HTSZ-EU-M-21-

0003 

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Képzések lebonyolítása, Projekt 
megvalósítása, és a Projektben 

résztvevő természetes személyek 
megkülönböztetése miatt indokolt

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Felnőttképzési 
Államigazgatási Szerv

Képzésben résztvevők

név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím, 
elérhetőségek (mobil, e-mail), legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

dokumentumban szereplő adatok, dokumentum másolata, képesítés megnevezése, 
a delegáló intézmény neve, elérhetősége, képzés zárófeladatát, képmását, rögzített 

hangját

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja tervezett dátum: 2030.12.31.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. március 1. NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Képzések lebonyolítása, Projekt 
megvalósítása, és a Projektben 

résztvevő természetes személyek 
megkülönböztetése miatt indokolt

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 

Felnőttképzési 
Államigazgatási Szerv

Képzésben résztvevők

név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím, 
elérhetőségek (mobil, e-mail), legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

dokumentumban szereplő adatok, dokumentum másolata, képesítés megnevezése, 
a delegáló intézmény neve, elérhetősége, képzés zárófeladatát, képmását, rögzített 

hangját

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja tervezett dátum: 2030.12.31.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. március 1. NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Műhelymunkák lebonyolítása, 
Projekt megvalósítása, és a 

Projektben résztvevő természetes 
személyek megkülönböztetése 

miatt indokolt

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

Műhelymunkában 
résztvevők

név, munkahely címe, e-mail elérhetőség (nem kötelező), képmás (fénykép, videó), 
rögzített hang 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. április 5. NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

„Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért” díjátadóhoz 
kapcsolódó szerződéskötés 

Preport PR Kft.(mint 
önálló adatkezelő), 
Miniszterelnökség; 

Emberi 
ErőforrásTámogatáskez

elő

Bonis Bona díjazottak

név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, állandó lakcím 
adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság bankszámlaszám, telefonszám, levelezési 

cím, képmás, minden olyan adat, melyet a bemutatkozás során szolgáló űrlapon 
megadott

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. április 25.
NTP-START-M-21-

0001 

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

 „START - Befektetés a jövőbe” 
elnevezésű projekt (a továbbiakban: 

Projekt) keretében megvalósuló 
ösztöndíj folyósításához kapcsolódó 

szerződéskötés 

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

START ösztöndíjasok

név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, állandó lakcím 
adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság bankszámlaszám, telefonszám, levelezési 

cím, képmás, minden olyan adat, melyet a bemutatkozás során szolgáló űrlapon 
megadott

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja tervezett dátum: 2027.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

az NTP-HTSZ-EU-M-21-0003 
azonosítószámú „Tehetség a 

családban” elnevezésű projekt  
keretében kialakított online szakmai 

információs Portál működtetése, 
felhasználói munkamenet 

tárolására,
• statisztikák gyűjtésére,

• felhasználói beállítások tárolására,
• a cookie-kal kapcsolatos 

beleegyezésének tárolására

- a honlapot meglátogatók; 
:felhazsnáló IP címe, • a cookie VAGY „süti” beállítások alapján begyűjtött személyes 

adatok; 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

online tartalomszolgáltatás, a 
látogató azonosítása, a látógatóval 

való kapcsolattartás
-

A portál kapcsolati formján 
keresztüli 

kapcsolatfelvétellel 
érintettek

 név, e-mail cím, illetve minden olyan adat, melyet az e-mailben megküldött. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

a Projekt során az Érintett által az 
interjú során megadott információk, 

adatok nyilvánosságra hozatala, a 
honlapon történő közzététele 

-

"Tehetség a családban" 
elnevezésű projekt keretein 

belül készített interjún 
résztvevők

interjú szövege, az interjú során megadott adatok, az érintett képmása (fotó) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. május NTP-TK-M-21-0006 
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Projekt keretében megvalósuló 
OKTV díjátadóhoz kapcsolódó 
szerződéskötés lebonyolítása

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

OKTV díjazottak

név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, állandó lakcím, 
adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság, bankszámlaszám, telefonszám, 

levelezési cím,e-mail cím, az érintett képmása (fénykép, videófelvétel), valamint 
minden olyan adatot, amelyeket a bemutatkozását szolgáló űrlapon megadott, és a 

szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. május
NTP-HTSZ-EU-M-21-

0002 

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Workshopok lebonyolítása, a 
Projekt megvalósítása érdekében, 

valamint - a Projekt elszámolásához 
szükséges - a Projektben résztvevő 

természetes személyek 
megkülönböztetése miatt indokolt

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

workshopra jelentkezők név, lakcím, e-mail, telefonszám, az Ön képmása, rögzített hangja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. május NTP-TK-M-21-0006
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Műhelymunkák lebonyolítása, a 
Projekt megvalósítása érdekében, 

valamint - a Projekt elszámolásához 
szükséges - a Projektben résztvevő 

természetes személyek 
megkülönböztetése miatt indokolt

adóhatóság, 
társadalombiztosíási 

szerv,, 
Miniszterelnökség, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

workshopra jelentkezők
név, munkahely neve és címe (település), e-mail, telefonszám, az Ön képmása, 

rögzített hangja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tervezett dátum: 2027.06.30.

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. június NTP-SP-M-22-0001
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvényben rögzített 

kötelezettségek teljesítése, jövőbeli 
kapcsolattartás, a Projekt jövőbeni 

népszerűsítése 

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

közérdekű önkéntes 
tevékenységet ellátó 

személyek

1.    A szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés: név, születési név, születési hely és 
idő, anyja születési neve, állampolgársága, lakcím,  2. Az Önnel való jövőbeli 

kapcsolattartás: elérhetőségek (email cím, telefonszám), 3. A Projekt 
népszerűsítésével kapcsolatos adatkezelés: - a kiválasztó táborban való részvétellel 

kapcsolatban Önről készült kép- és videófelvételeket

1. A szerződéskötéssel kapcsolatos 
adatkezelés: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) és c) pontja, 2. Az 
Önnel való jövőbeli 

kapcsolattartás: GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja,     3. A Projekt 

népszerűsítésével kapcsolatos 
adatkezelés: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja  

1. A szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés: tervezett dátum: 2027.12.31., 2. Az 
Önnel való jövőbeli kapcsolattartás: 2023.12.31., 3. A Projekt népszerűsítésével 

kapcsolatos adatkezelés:  tervezett dátum: 2027.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. június NTP-SP-M-22-0001
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Vállalkozásával „Stipendium 
Peregrinum Ösztöndíj program” 

című projekt „B komponens” 
keretében megkötött megbízási 
szerződés teljesítése céljából, a 

Projekt népszerűsítése érdekében

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

megbízási szerződésben 
megjelölt teljesítésben 

résztvevők

1.    A szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés: név, születési név, születési hely és 
idő, anyja születési neve, állampolgársága, lakcím, elérhetőségek (e-mail cím, 

telefonszám,  2. A Projekt népszerűsítésével kapcsolatos adatkezelés: - a kiválasztó 
táborban való részvétellel kapcsolatban Önről készült kép- és videófelvételeket

1. A szerződéskötéssel kapcsolatos 
adatkezelés: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja, 2.  A Projekt 
népszerűsítésével kapcsolatos 
adatkezelés: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja  

1. A szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés: tervezett dátum: 2027.12.31., 2. A 
Projekt népszerűsítésével kapcsolatos adatkezelés:  tervezett dátum: 2027.12.31

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. június NTP-SP-M-22-0001
Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

az Ösztöndíj pályázati lebonyolítása 
érdekében, az ösztöndíjszerződések 
megkötése, az ösztöndíjszerződések 

teljesítése érdekében szükséges 

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

STIPI B ösztöndíjasok

név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány száma 
vagy útlevél száma, bankszámlaszáma, a bankszémla tulajdonosának a neve, lakcím, 
levelezési cím, elérhetőséegk (mobiltelefonszám, e-mail cím), a pályázat átadásával, 

az abban résztvevők díjazásával, a kapcsolódó rendezvényeken, a kiválasztó-
táborban történő részvételével kapcsolatosan Önről készített fotókat, videókat

A szerződéskötéssel kapcsolatos 
adatkezelés: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

az ösztöndíjjal támogatott tanévének végét követő 10 évig kezeli a Nemzeti Tehetség 
Központ, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. augusztus 
5.

NTP-KOMP-M-22-
0001

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

Komplex tehetségprogramok című 
projekt keretében megvalósuló 

szakmai műhelymunkák 
lebonyolítása, a projekt 
megvalósítása, valamint 

elszámolása

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

Műhelymunkában 
résztvevők

név, munkahely neve, címe (település), e-mail elérhetőség
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és  c) 

pontja 

a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt 
követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett 

befejezésének dátuma: 2023. június 30.)

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. április 2.
NTP-HTSZ-EU-M-21-

0003 

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu



2022. augusztus 
5.

NTP-KOMP-M-22-
0001

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Projekt népszerűsítése és 
elszámolhatóságának biztosítása

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

Műhelymunkában 
résztvevők

fénykép- és videófelvétel GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt 
követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett 

befejezésének dátuma: 2023. június 30.)

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. augusztus 
11.

NTP-KOMP-M-22-
0001

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Rendezvény lebonyolítása és a 
Projekt megvalósítása 

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

a Rendezvényen résztvevők
név, elérhetősgek (e-mail cím, telefonszám), tanulmányi terület (egyetem), szakmai 

terület (munkahely)
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és  c) 

pontja 

a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt 
követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett 

befejezésének dátuma: 2023. június 30.)

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. augusztus 
11

NTP-KOMP-M-22-
0001

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu
a Projekt népszerűsítése 

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

a Rendezvényen résztvevők fénykép- és videófelvétel GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt 
követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett 

befejezésének dátuma: 2023. június 30.)

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

2022. 
szeptember 

NTP-KOMP-M-22-
0001

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft., 

gdpr@ntk.hu

a Projekt népszerűsítése (hírlevélre 
történő feliratkozás) 

A tulajdonosi 
joggyakorlást ellátó 

Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és az 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

(EMET) felé fennálló 
adatközlési 

kötelezettsége, továbbá 
egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek 
által történő 

ellenőrzéséhez 
szükséges adatközlési 

kötelezettsége körében

Brain Bar 2022 eseményen 
az NTK hírlevélre 

feliratkozók
név, e-mail cím GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt 
követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett 

befejezésének dátuma: 2023. június 30.)

Informatikai rendszerben történik a 
tárolás, a személyes adatokat tartalmazó 

könyvtárak külön védettek, a papír 
alapon átvett dokumentumok zárt 
szekrényben kerülnek megőrzésre.

nincs

Másolatkészítés költsége: első alkalommal ingyenesen teljesítjük, utána ésszerű költséget számítunk fel a másolatkészítéshez felhasznált
adathordozó, a kézbesítés, valamint a munkaerő-ráfordítás költségei alapján.


