
Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Szerencs Város Önkormányzata 

Címe (hivatalos levelezési cím): 3900 Szerencs,Rákóczi út 89.     

Honlapjának elérhetősége: https://www.szerencs.hu 

Telefonszáma: +36 47 565200 

Adószáma: 15726391-2-05 

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 726391 

Képviselője neve: Nyiri Tibor 

Adatvédelmi felelős neve: Borbély Beáta  

Adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@szerencs.hu 

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.szerencs.hu 

 

 

Az adatkezelés célja: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok 
Adatkezelés leírása: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, Bursa Hungarica és egyéb ösztöndíjak során 

kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó 

jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78.§.; 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 

Korm. rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések, Szerencs Város önkormányzata Képviselő-testületének a legjobb tanulmányi 

eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról szóló 6/2005. (III. 29.)  Öt. rendelete. 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem végezhető el. 
Érintettek: Érintett ügyfél 
Adatok forrása: Érintett ügyfél 
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete 
A kezelt adatok köre, időtartama: Támogatásban részesülő neve, születési neve: 5 év; Születési helye, ideje: 5 év; Anyja neve: 5 év; Lakcíme, 

tartózkodási helye: 5 év; Számlaszáma: 5 év 
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás 
Adatfeldolgozók:  
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

 

https://www.szerencs.hu/

