ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
versenypályázati értékelési rendszere szakértői adatbázisáról
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezéseinek eleget téve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) az alábbi tájékoztatást adja közre minden
regisztráció előtt álló és regisztrált érintett számára.
1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja
1.1.

1.2.

Az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési, és innovációs versenypályázati értékelési
rendszerének szakértői adatbázisában (a továbbiakban: Szakértői adatbázis) tárolt
adatok kezelésére az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását
követően kerül sor.
Az adatok kezelésének célja az NKFI Hivatal által a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti pályázatok
véleményezéséhez, értékeléséhez az adott pályázat szempontjából érintett
szakterületen jártas szakértők felkérési lehetőségének folyamatos biztosítása.

2. Az adatgazda, valamint az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak köre és
jogosultsága
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

A Szakértői adatbázis adatgazdája az NKFI Hivatal költségvetési szerv.
A Szakértői adatbázisban tárolt adatok kezelését az NKFI Hivatal
alkalmazásában álló, a pályázatkezelési és döntés-előkésztési feladatokkal
megbízott Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, továbbá a Kutatásfejlesztési Főosztály kijelölt munkatársai betekintési és szerkesztési hozzáférési
jogosultsággal végzik. A nyilvántartásban tárolt adatok megismerésére továbbá az
NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei és az NKFI Hivatal által vagy
részvételével kezelt pályázatokban közreműködő, az NKFI Hivatal állományába
tartozó munkatársak jogosultak (betekintési jog).
A jogszerű adatkezelésért közvetlenül a Támogatáskezelési és Innovációs
Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője felelős.
Az NKFI Hivatal Elemzési és Információs Főosztály Informatikai Osztályának
informatikus munkatársai végzik az informatikai rendszer üzemeltetését,
karbantartását. Külső adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
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2.5.

2.6.

Az NKFI Hivatal belső adatvédelmi felelőse feladatainak ellátása céljából,
különösen a bejelentések kivizsgálásához, tájékoztatók aktualizálásához
szükséges mértékben jogosult az Szakértői adatbázisba betekinteni.
A kapcsolattartás a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a
szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen történik.

3. A kezelt adatok köre
3.1.

Az érintett az alábbi adatokat rögzítheti a Szakértői adatbázisba:
a) név (előtag, vezetéknév*, utónév*, tudományos fokozat);
b) állandó lakcím (ország, irányítószám, helység*, közterület neve*, házszám*);
c) levelezési cím (ország, irányítószám, helység, közterület neve, házszám);
d) elérhetőségi adatok (mobiltelefon*, elektronikus levélcím*, honlap cím);
e) linkedin profil;
f) nyelvismeret*;
g) állampolgárság*, nem*;
h) természetes személyazonosító adatok (születési hely*, idő*, anyja neve*);
i) szakterülete gazdasági és tudományági besorolása*, időtartama*;
j) pályázati részvételi előzmények*;
k) aktuális és korábbi releváns munkahelyi adatok (státusz*, munkahely neve,
címe, munkakör/beosztás);
l) szakmai adatok (iskolai végzettség/megnevezése*, intézmény*, kar, év*,
szakirány/, tudományos fokozat, tagság*, Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) azonosító, elismerések, kitüntetések);
m) jelenlegi tevékenység*.
3.2.
A 3.1. pontban meghatározott *-gal jelölt adatok megadása kötelező.
3.3.
A 3.1. pont l) alpontjában rögzített MTMT azonosító kezelésének célja - A
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 19/A § (6)
bekezdés f) pontja szerinti – az MTMT-ből való adatszolgáltatás kérése.
4. Az adatkezelés időtartama
4.1.
4.2.

Az NKFI Hivatal, mint adatgazda az érintett kérelmére az adatait
(regisztrációját) haladéktalanul törli a rendszerből.
Az NKFI Hivatal, mint adatgazda a Szakértői adatbázisban tárolt adatokat
évente felülvizsgálja, és a passzív érintettek adatlapját törli.

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
5.1.

Az érintett kérelmezheti a NKFI Hivatalnál (a 2.6. pontban megjelölt
elérhetőségeken):
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
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b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
5.2.
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
d) az NKFI Hivatal belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Jogi és
Igazgatási Főosztály, eszter.regos@nkfih.gov.hu; +36-1-896-3729);
e) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.);
f) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).
6. Egyéb rendelkezések
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

A Szakértői adatbázis nem nyilvános adatbázis, az adatkezelést a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette.
A Szakértői adatbázisban tárolt adatokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában
– az adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére, illetve nem hozza
nyilvánosságra.
Az informatikai jogosultságok vonatkozásában az NKFI Hivatal belső
informatikai szabályai irányadók.
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései
irányadók.
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