ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Pályázatokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó adatkezelésről
A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (továbbiakban: NFFKÜ) által
kezelt pályázatok esetében a pályázatra történő jelentkezésével a pályázó, illetve
meghatalmazottja, törvényes képviselője (továbbiakban: „Érintettek”, egyenként: „Érintett”)
tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárást lebonyolító NFFKÜ a pályázatban megadott adatait
a jelen tájékoztató szerint kezeli.
A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az
Adatkezelő által bonyolított Pályázaton részt vesz, akár mint pályázó, akár mint a pályázó
érdekkörében eljáró személy (a továbbiakban általában „érintett”, a Pályázatban részt vevő
személy „Pályázó”, a támogatott személy „Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető
és/vagy Projektpartner/Konzorciumi tag”). A jelen pont hatálya nem terjed ki azon adatokra,
amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem
hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek
anonimizáltak). Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő Pályázattal kapcsolatos
adatkezelésére terjed ki.
1. A személyes adatok kezelője:
Adatkezelő megnevezése:

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség
Zrt. (NFFKÜ)
Adatkezelő székhelye:
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adatkezelő weboldala:
https://nffku.hu/
Adatkezelő telefonszáma:
+36 1 999-4400
Adatkezelő elektronikus címe: info@nffku.hu
Adatvédelmi tisztviselőjének dr. Kuczora Imola Eszter
neve és elérhetősége:
e-mail címe: kuczora.imola@nffku.hu
2. Az adatkezelés tárgya:
Jelen
Tájékoztató
az
NFFKÜ
által
kezelt
pályázatokkal
és
a
Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető részére kibocsátott támogatói okiratokkal
összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik. Ide értendő:
a) a pályázat benyújtásával és a támogatói okirat kiadásával kapcsolatosan az NFFKÜ
részére megadott vagy szükségszerűen tudomására jutott személyes adatok,
b) az NFFKÜ részéről kapcsolattartóként megjelölt természetes személy személyes adatai,
c) a
Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető
és/vagy
a
Projektpartner/Konzorciumi tag részéről kapcsolattartóként, képviseletre jogosult
meghatalmazottként megjelölt természetes személy személyes adatai,
d) a program megvalósításában közreműködő természetes személy(ek) személyes adatai.
A Tájékoztatóban foglaltak csak a természetes személyek személyes adatai és azok kezelése
tekintetében alkalmazhatók.
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3. Az adatkezelés célja:
•

Pályázat kiírása;

•

Pályázók azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

•

A Pályázók részére segítség nyújtása, közreműködés a pályázatok beadásában;

•

A benyújtott pályázatok előkészítése, hiánypótlás;

•

Pályázatok elbírálása, a döntés közlése;

•

A Pályázattal kapcsolatos támogatói okirat aláírása, nyilvántartása;

•

Támogatás folyósítása;

•

A Pályázat utánkövetése, a feltételek megtartásának ellenőrzése;

•

Kötelezettségszegés esetén felszólítás;

•

A jogosulatlanul igényelt, vagy a Pályázat alapján visszafizetendő összeg kiszámítása,
visszaigénylése;

•

Az igények érvényesítése, behajtás;

•

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

•

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

4. A kezelt személyes adatok köre:
Az NFFKÜ Adatkezelési szabályzat IV. fejezet 4. pont (8) bekezdésében szereplő adatok.
A szabályzatban megtalálható felsorolás nem kizárólagos, és az NFFKÜ csak azokat az
adatokat kezeli, amelyek a pályázati felhívásban előírásra kerültek.
Az Érintett személyes adatainak megadására nem köteles, ezek hiányában azonban az
Adatkezelő támogatási kérelmét nem tudja elbírálni, ezért a támogatás számára nem
megítélhető.
5. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mindazon esetekben, amikor az érintett az
adatokat önként bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
Jogi kötelezettség teljesítése
Az Adatkezelő által bonyolított Pályázatokat valamely minisztérium (továbbiakban: Támogató)
írta ki, a Pályázat során megítélt támogatások költségvetési forrásból kerülnek kifizetésre. Az
Adatkezelő a lebonyolítás során kizárólag pályázati kiírás, valamint a pályázati és elszámolási
útmutató szerint járhat el. A pályázati kiírás és útmutató megtartása az Adatkezelő, mint a
Pályázat bonyolítója számára jogi kötelezettség. A pályázók a Pályázaton kizárólag a pályázati
kiírásnak és útmutatónak megfelelően vehetnek részt, és a részvétellel elfogadják a pályázati
kiírást és útmutatót, azt magukra nézve kötelezőnek tekintik. Mindezek alapján a pályázati
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kiírás és útmutató – figyelemmel az Áht. és Ávr. pályázati forrásból biztosított támogatásokra
vonatkozó
rendelkezéseire
is
–
jogi
kötelezettséget
keletkeztet
a
Projektgazdára/Kedvezményezettre/Konzorciumvezetőre
és/vagy
a
Projektpartnerre/Konzorciumi tagra és az Adatkezelőre nézve, amely jogi kötelezettség az
adatkezelés jogalapja.
Amennyiben
a
Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető
és/vagy
a
Projektpartner/Konzorciumi tag megszegi a pályázat kiírásának feltételeit, vagy az útmutatóban
foglaltakat, és a megítélt összeget részben vagy egészben vissza kell fizetni, a visszafizetés
alapja a pályázati kiírás, amelyet a Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető és/vagy
a Projektpartner/Konzorciumi tag elfogadott. Így a visszafizetés során az Adatkezelő
adatkezelésének – ideértve a követelés érvényesítése érdekében végzett adatkezelést is –
jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.
Szerződés teljesítése
Amennyiben a pályázó részére az Adatkezelő támogatást ítél meg, támogatói okirat kerül
kiállításra, így az adatkezelés jogalapja szerződés, a szerződés teljesítése érdekében.
6. Az adatok megismerésére jogosultak
Az NFFKÜ-nél az adatok megismerésére jogosultak a pályázatelbírálási folyamatban, a
támogatói okirat kiadásában, visszavonásában, a támogatói okirat módosításában,
teljesítésében, a felhasználás ellenőrzésében, a támogatás visszafizetésében közreműködő
szervezeti egységek tisztségviselői, munkavállalói.
A Támogató jogosult ellenőrizni az Adatkezelő tevékenységét, ennek során jogosult
megismerni a Pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, iratokat. A Támogató az ellenőrzés
során megismerheti, kezelheti a Projektgazda/Kedvezményezett/Konzorciumvezető és/vagy a
Projektpartner/Konzorciumi tag adatait. A Támogató az adatokat kizárólag az ellenőrzés céljára
használhatja fel.
7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
101. §-ának megfelelően a személyes adatokat az Adatkezelő – a Pályázati felhívás keretében
benyújtott végső elszámolás Támogató általi jóváhagyásától számított – 10 évig kezeli. (A
pályázathoz kapcsolódó elszámolás benyújtásának végső határidejét a Pályázati felhívás
tartalmazza)
A kezelt személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben nem a
jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja
megszűnt.
8. A személyes adatok forrása:
Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel, így az adatok forrása elsősorban
az érintett. Az adatok megadása elsősorban az Adatkezelő Pályázati felhívásban megadott
címen elérhető weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) történik. Más forrásból az Adatkezelő
csak akkor vesz fel adatokat, ha arra az érintett – akár a pályázati kiírás vagy az útmutató
elfogadásával – felhatalmazást adott, vagy azt törvény lehetővé teszi.
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9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik
országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az adatkezelés során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, illetve
személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítására.
10. Érintett tájékoztatása az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogairól
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.
Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet, hogy az
adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban
van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a
kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.
Törléshez vagy korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes
adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet
(például rendszerezés, tagolás, összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés
korlátozása az alábbi okokból kérhető:
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

-

az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy

-

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli
azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.

Ha az adatkezelés kiadott támogatói okirat teljesítése céljából történik, a törlési kérelmet
az adatkezelő nem tudja teljesíteni.
11. Az érintett jogorvoslathoz való joga
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein.
Az érintett továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.
A NAIH elérhetőségei a következők:
• Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
• Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• Telefon: +36 1/391-1400
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Weboldal: https://naih.hu/
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Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
12. A személyes adatok kezelésének rendjét elsősorban
a) a GDPR és
b) az Infotv. határozza meg.
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