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Hozzájárulás adattovábbításhoz 
- ún. harmadik országba1 történő adattovábbítás esetén - 

 
Alulírott  
_________________________ (név) 
_________________________ (születési név) 
_________________________ (születési hely és idő) 
_________________________ (anyja születési neve) 
jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok és felhatalmazom  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázat kezelésével érintett szervezeti egységét, 

Szervezeti egység Cím 

Állam- és Jogtudományi Kar – 

Nemzetközi Iroda 
1053 Kecskeméti u. 10–12. 

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központ - Tanulmányi Hivatal 

9700 Szombathely, Károly 

Gáspár tér 4/A 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – 

Nemzetközi Iroda 
1097 Budapest, Ecseri út 3. 

Bölcsészettudományi Kar – Nemzetközi 

Kapcsolatok Irodája 

1088 Budapest, Múzeum krt. 

4/A, 

Gazdaságtudományi Kar – Dékáni 

Hivatal 
1088 Budapest, Rákóczi út 7. 

Informatikai Kar - Tudományos és 

Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja 

1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar - 

Nemzetközi Iroda 

1075 Budapest, Kazinczy u. 

23-27. 

Társadalomtudományi Kar – Nemzetközi 

Iroda 

1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A 

Tanító- és Óvóképző Kar – Pályázatok és 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája 

1126 Budapest, Kiss János 

altb. u. 40. 

Természettudományi Kar - Doktori, 

Habilitációs és Nemzetközi Ügyek 

Csoportja 

1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A 

 
 
 
 

                                                           
1 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Ld. http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok
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hogy az adatkezelési tájékoztatóban megjelöltek szerint, az Erasmus+ ösztöndíjra pályázáskor megadott adataim 
 
a következő szervezet /személy részére, mint a GDPR értelmében vett alábbi ún. harmadik országba:  

1. _____________________________ (szervezet megnevezése) 
_____________________________ (cím) 
_____________________________ (ország) 

 
2. _____________________________ (szervezet megnevezése) 

_____________________________ (cím) 
_____________________________ (ország) 

 
3. _____________________________ (szervezet megnevezése) 

_____________________________ (cím) 
_____________________________ (ország) 

 
sikeres pályázat esetén nominálási céllal továbbítsa. 
 
Jelen nyilatkozatom, kifejezett kérésem annak ismeretében tettem meg, hogy a harmadik országokba történő 
adattovábbításról az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a 
következőképpen rendelkezik:  

45. cikk „(1) Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására akkor 
kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy 
vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. Az 
ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. 
 
A GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében "(1)   A 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat, 
illetve a 46. cikk szerinti megfelelő garanciák hiányában – beleértve a kötelező erejű vállalati szabályokat is –, a 
személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy többszöri 
továbbítására csak az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor: 
a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az 
adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges 
kockázatokról;" 
 
A megfelelőségi határozat hiányából fakadó kockázatokról az alábbi tájékoztatást kaptam: 
Az engem a GDPR alapján megillető jogosultságok, melyek a harmadik országba történő adattovábbítás esetén 
nem garantálhatók: 

1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog – amely alapján adatkezeléssel érintett személy (továbbiakban 
érintett) tájékoztatást kérhet arról, hogy a személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig 
kezeli, valamint, hogy milyen jogai vannak és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez 
fordulhat. 

Tudomásul veszem, hogy adataim harmadik országba történő továbbítása esetén ezen jogom nem 
garantálható, az ELTE nem tud tájékoztatást adni adataimnak a harmadik országban történő kezelésének 
pontos körülményeiről. 

2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga – amely alapján az érintett megkérdezheti az adatkezelőtől, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, 
továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

Tudomásul veszem, hogy adataim harmadik országba történő továbbítása esetén ezen jogom nem 
garantálható, hiszen nem biztosítható, hogy a harmadik országban adatkezelést/adatfeldolgozást végző 
hozzáférést biztosít a kezelt adataimhoz. 

3. Az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés 
korlátozásához való jog – amely alapján az érintett kérheti, hogy pontatlan személyes adatait az 
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adatkezelő javítsa ki vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki; kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő 
törölje; kérheti azt is, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;  

Tudomásul veszem, hogy adataim harmadik országba történő továbbítása esetén ezen jogom nem 
garantálható a harmadik országban történő adatkezelés/adatfeldolgozás vonatkozásában. 

4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 
értesítési kötelezettség - melynek értelmében az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat 
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintett  kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezekről a címzettekről;  

Tudomásul veszem, hogy adataim harmadik országba történő továbbítása esetén ezen jogom nem biztosítható, 
és adott esetben nem fogok információval rendelkezni arról, hogy az adatkezelő a fenti tájékoztatást megadta-
e a címzetteknek.   

5. Adathordozhatósághoz való jog – amely alapján az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az általa 
rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel 
történik; 

Tudomásul veszem, hogy a harmadik országba továbbított adatok esetén az adathordozhatósághoz való jogom 
nem garantálható. 

6. Tiltakozáshoz való jog – amely alapján az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 
feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

Tudomásul veszem, hogy a harmadik országba továbbított adatok esetén a tiltakozáshoz való jogom nem 
garantálható. 

7. Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá az 
olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely 
rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

Tudomásul veszem, hogy a harmadik országba továbbított adatok esetén az automatizált döntéshozatal elleni 
fellépéshez való jogom nem garantálható.  

8. Jogorvoslathoz való jog – amely alapján az érintett jogainak megsértése esetén az adatvédelmi 
tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

Tudomásul veszem, hogy nem a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésről lévén szó (harmadik országba történő 
adattovábbítás miatt) adataim harmadik országba történő továbbítása esetén ezen jogom nem garantálható 
(pl. nem biztos, hogy a harmadik országban van felügyelő hatóság, vagy adatvédelmi tisztviselő, lehet, hogy 
bírósághoz tudok ugyan fordulni, de adataim kezelésére teljesen más szabályok az irányadók, stb). 

 
________(év) ______(hó) ________ (nap) 
 
 

_________________________ 
aláírás 


