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IV. Nemzetiségi önkormányzat ügyeinek adatkezelése 

1/IV. Nemzetiségi önkormányzatok ügyeinek adatkezelése – ösztöndíj, díjazás 
diákok számára 

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége személyes adatokat kevéssé érint, rendezvényei 
nyilvánosak, jelenléti ívet nem vezetnek. Az egyedüli személyes adatot érintő tevékenysége jelenleg a 
diákok egyszeri támogatása. 

Adatkezelők: 
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
• az egyes nemzetiségi önkormányzatok 

1/IV. Adatkezelés Nemzetiségi önkormányzat támogatása diákok számára 
o Érintettek kategóriái Támogatási kérelmet benyújtó diák 

Törvényes képviselője 
o Személyes adatok 

kategóriái 
A támogatást benyújtó: 
• természetes személyazonosító adatai 
• törvényes képviselője, szülője neve 
• lakcíme 
• elérhetősége (nem kötelező adat) 
• aláírása 
Törvényes képviselő: 
• természetes személyazonosító adatai 
• lakcíme 
• elérhetősége (nem kötelező adat) 
• aláírása 
Minden egyéb adat, mely az adott kiírt pályázat vagy ösztöndíj 
feltételeinek történő megfelelést alátámasztja, például az 
érintett: 
• tanulmányi eredménye 
• közösségi munka 
• sport- vagy művészeti tevékenysége, eredmények 
• szociális körülménye 
• nemzetiséghez / kisebbséghez való tartozás 
stb. 

o Adatkezelés célja Ösztöndíj vagy támogatás nyújtásával támogatni a nemzetiségi 
önkormányzat által meghatározott célokat, támogatás 
megítélése, folyósítása 

o Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c (kisebbségi 
önkormányzat rendeletei) 
Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a 
Érintett hozzájárulása – személyes adatok különleges kategóriája 
9. cikk (2)a 

o Adatok forrása Érintett  
o Érintettől származó 

adat: kötelező-e 
megadni 

A pályázat útján elnyert támogatáshoz az adatok megadása 
szükséges (kivétel opcionális adatok). 

o Adattovábbítás, Az adatkezelők a személyes adatokat egymás közt megoszthatják 
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címzettek kategóriái a célhoz kötöttség elvének betartásával. 
Külső adatforrásból jogosultak vagyunk az adatellenőrzésre, 
további adatok lekérésére. 
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben, 
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint 
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás 
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes 
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs 
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk 
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes 
adatait továbbíthatjuk. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

A Hivatal Iratkezelési szabályzata és a hatályos jogszabályi 
előírások szerint: 
Az oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, 
támogatások, ösztöndíjak iratait 5 évig őrizzük, adatait eddig 
kezeljük. 
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