ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Pályázatokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó adatkezelésről

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) jelen tájékoztatójában
meghatározottak szerint biztosítja a természetes személyek személyes adatainak védelmét,
valamint a személyes adatok tagállamok közötti szabad áramlását, összhangban az EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. 2016. április 27-i rendeletével 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), Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Infotv.) foglaltakkal.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.

Adatkezelő megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Képviseli: dr. Mészáros Karina főigazgató
Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Telephelye: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
E-mail: titkarsag@emet.gov.hu

1.2.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Péter-Szabó Katalin
E-mail: kozadat@emet.gov.hu,

2. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGFORRÁSOK
2.1.
A Támogatáskezelő Magyarország Alaptörvényével összhangban különösen, de nem
kizárólagosan az alábbi jogszabályokra figyelemmel biztosítja a személyes adatok védelmét:
a) 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 (a továbbiakban: GDPR);
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
c) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvény;
d) a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény;
e) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény;
f) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
szóló 2010. évi CLVII. törvény;
g) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
h) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
i) a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;

j) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
k) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény;
l) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
m) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
n) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
o) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.);
p) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;
q) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;
r) a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
s) a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet.
2.2. A Támogatáskezelő adatvédelmi szabályrendszerének kialakítása során figyelembe veszi
továbbá a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrejött EU Adatvédelmi Munkacsoport
iránymutatásait.
2.3. Az adatkezelés jogalapja
a) Az érintett hozzájárulása: az érintett írásbeli, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló,
egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez.
b) Támogatási jogviszony létesítése: az adatkezelés olyan támogatási jogviszony (támogatási
szerződés, támogatói okirat) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
c) Jogi kötelezettség teljesítése: az Ávr. 101. § értelmében a támogató és a kedvezményezett a
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a
kedvezményezett beszámolójának támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz
évig megőrizni.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
A Támogatáskezelő a személyes adatok kezelését a GDPR 5. cikke alapján, összhangban az Infotv.
4. § (1) – (5) bekezdésében foglaltakkal, a következő adatkezelési alapelvek betartása mellett
végzi.
3.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A Támogatáskezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az
érintett számára átlátható módon végzi.
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3.2. Célhoz kötöttség elve
A Támogatáskezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból teszi, ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli. A GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő
további adatkezelés.
3.3. Adattakarékosság elve
A Támogatáskezelő az adatkezelés céljai szempontjából kizárólag a szükséges mértékben kezeli
az érintettek megfelelő és releváns személyes adatait.
3.4. Pontosság elve
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a
Támogatáskezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre
kerüljenek.
3.5. Korlátozott tárolhatóság elve
A Támogatáskezelő a személyes adatok tárolását és az érintettek azonosítását csak a személyes
adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; Támogatáskezelőnél a személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintettek jogainak
és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására figyelemmel.
3.6. Integritás és bizalmas jelleg elve
A személyes adatok kezelését a Támogatáskezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
4. ÉRINTETTEK KÖRE
A Támogatáskezelő pályázat- és támogatáskezelési, ellenőrzési tevékenysége során
pályázatkezelési elektronikus rendszerekben kezeli a pályázó, támogatást igénylő természetes
személy, valamint jogi személy, egyéb szervezet esetén annak kapcsolattartója személyes adatait.
5. PÁLYÁZATOKHOZ ÉS TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
5.1.

A Támogatáskezelő a személyes adatok kezelését a következő esetekben végzi:
a) A Szervezet az internetes felületen történt regisztráció során kezeli a
regisztráló alábbi adatait:
1. családi és utónév
2. születési név
3. születési hely
4. születési idő
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

anyja neve
lakcím
tartózkodási hely
adóazonosító jel
bankszámlaszám
felhasználónév
e-mail cím
telefonszám
jelszó.

Az adatkezelés célja az egységes pályázatkezelési elektronikus rendszerbe történő biztonságos
belépés, azonosítás, valamint a Támogatáskezelő és az érintett közötti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja az érintett írásbeli hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama tekintetében a Támogatáskezelő a személyes adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
b) A pályázatokkal, támogatási kérelmekkel, valamint projektekkel kapcsolatban az
érintettek személyes adatainak kezelése:
1. családi és utónév
2. születési név
3. születési hely
4. születési idő
5. anyja neve
6. lakcím
7. tartózkodási hely
8. adóazonosító jel
9. személyigazolvány szám
10. lakcímkártya szám
11. bankszámlaszám
12. a felhíváshoz kötelezően csatolandó dokumentumok másolatában szereplő
adatok
13. ösztöndíj támogatási programban a támogatási cél megvalósításához szükséges,
a résztvevőkre vonatkozó további személyes adatok (mentor oktatási
azonosítója, tanuló oktatási azonosítója, cselekvőképességre vonatkozó adat
/cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes/ törvényes képviselő
legmagasabb iskolai végzettsége, a tanuló szociális helyzetére vonatkozó adatok,
és az azokat alátámasztó dokumentumok: hátrányos helyzetű / halmozottan
hátrányos helyzetű / családba fogadott / védelembe vett / családba fogadott /
ideiglenes hatállyal elhelyezett / utógondozásban részesül, a tanulóval egy
háztartásban élők száma, a háztartásban élők egy főre eső jövedelme, a tanuló
tanulmányi adatai, a tanuló évfolyama, nappali rendszerű képzésben vesz-e
részt, tanulmányi átlaga, részvétel Arany János programokban)
14. különösen érzékeny személyes adatok (különleges adat), mint pl. a faji, vagy
etnikai hovatartozás (amennyiben a pályázati kiírás ilyen adatok megadását a
támogatás megítélésének feltételeként előírja, illetve a támogatás odaítélésekor
a támogató figyelembe veszi)
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Az egyes rendezvények során készülhet fénykép és videó felvétel, a 16. életévét be nem töltött
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése a törvényes képviselő (szülői
felügyeletet gyakorló szülő) előzetes írásbeli hozzájárulásával történik.
Az adatkezelés célja: A pályázatok és projektek keretében az érintett azonosítása, valamint a
Támogatáskezelő és az érintett közötti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja az érintett írásbeli hozzájárulása, valamint a támogatási jogviszony
létesítése érdekében az adatkezelés olyan támogatási jogviszony (támogatási szerződés,
támogatói okirat) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama tekintetében Támogatáskezelő a személyes adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
6. SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÉS
6.1. A megadott személyes adatokhoz a Támogatáskezelővel közalkalmazotti vagy egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban állók férhetnek hozzá a feladataik ellátása céljából.
6.2. A Támogatáskezelő az érintettek személyes adatait jogszabály által meghatározott esetben,
jogi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja más állami szervek részére.
6.3. A Támogatáskezelő – törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak olyan személyes adatokat
továbbíthat, amelynek a Támogatáskezelő az adatkezelője.
6.4. Amennyiben más szerv az adatkezelő, az adatkérést el kell utasítani, és amennyiben
megállapítható, az adatkérőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely szervtől igényelheti.
7. ADATBIZTONSÁG
7.1.
A Támogatáskezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Támogatáskezelő
székhelyén, illetve telephelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához más
cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
7.2.
A Támogatáskezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
7.3.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás
közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene a Támogatáskezelőnek.
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8. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az érintett különösen, de nem kizárólagosan jogosult arra, hogy a Támogatáskezelő által kezelt
személyes adatai vonatkozásában
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a
Támogatáskezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Támogatáskezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná (tiltakozáshoz való jog),
d) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez
való jog),
e) kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés
korlátozásához való jog),
f) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
g) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog)
h) bármikor visszavonhatja hozzájárulását az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés
esetén (ugyanakkor ez a jog nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).
9. JOGORVOSLAT
9.1.
A személyes adatok kiemelt védelmének biztosítása érdekében a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, panasszal, illetve észrevételekkel a kozadat@emet.gov.hu
elektronikus levélcímen az érintett közvetlenül fordulhat a Támogatáskezelőhöz.
9.2.
A Támogatáskezelő az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 8. pontban foglalt
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról a Támogatáskezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
9.3. Ha a Támogatáskezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat
be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
9.4. A Támogatáskezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a
Támogatáskezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
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intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
9.5. A Támogatáskezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintettet kérésére a Támogatáskezelő tájékoztatja e címzettekről.
9.6. A Támogatáskezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Támogatáskezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10. KÁRTÉRÍTÉS
10.1. Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten
az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait
figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
10.2. Ha mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és
felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az adatkezelő és az adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
10.3. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az
adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

12. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Az érintett a személyes adatainak a Támogatáskezelő által történő kezelésével kapcsolatos
panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz
nyújthat be:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Központi telefonszáma: +36 1 391 1400
Központi telefax száma: +36 1 391 1410
Internetes honlapjának címe: https://naih.hu/
Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
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