Adatvédelmi-adatkezelési tájékoztatás

I. Adatkezelő, Adatfeldolgozó
A Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft
és a Heves Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködés keretében a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukcióhoz
TOP-5.1.1-15 kódszámon „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás
fellendítésére” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be.
A fent megjelölt, Heves Megyei Önkormányzat vezette konzorcium által benyújtott TOP
pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésre került. Pályázati azonosítószám:
TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001.
A támogatási szerződés részeként Adatfeldolgozási megbízási szerződés (továbbiakban:
Adatfeldolgozási megbízási szerződés) megkötésére került sor a Magyar Államkincstár
Heves Megyei Igazgatósága, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) és Heves
Megyei Önkormányzat, mint adatfeldolgozó között.
Az Adatfeldolgozási megbízási szerződésben rögzítésre került, hogy a Projekt megvalósítása
során Adatfeldolgozónak adatot kell szolgáltatnia a Projektben résztvevő természetes
személyekről az abban megfogalmazott cél megvalósulása érdekében. A megbízás ellátása
során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag Adatkezelő részére
továbbítható.
Arra is figyelemmel, hogy az adatgyűjtés a résztvevők személyes és különleges adataira is
kiterjed, az Adatfeldolgozási megbízási szerződés rendelkezik arról is, hogy az adatok
feldolgozása és kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának
védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.
Az Info törvény értelmében
▪ érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
▪ személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
▪ különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
▪ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
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valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
▪ adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Az Info törvény rendelkezik arról, hogy
► Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
►Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi
szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból
elrendeli.
II. Az adatkezelés célja
Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az
Adatkezelő/Adatfeldolgozó által TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében és céljainak megvalósítása érdekében kezelt és feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekről.
A személyes adatok kezelésének célja a tárgyi projekthez kapcsolódó tevékenységek
megvalósítása, különös tekintettel az Adatfeldolgozási megbízási szerződés 1.3. pontjára is,
mely szerint „a 2014-2020-as programozási időszak esetében, az Európai Szociális Alap (a
továbbiakban ESZA) finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a
Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: 1304/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását
írja elő, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók,
illetve összesíthetők lesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok, 2)
szervezetekre vonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a
beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. Az
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint résztvevőnek tekintendők azon
személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik
lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Azoknál az ESZA
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konstrukcióknál, ahol a rendelet szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös
indikátorokhoz kapcsolódó egyéni szintű adatgyűjtést biztosítani kell.”
Jelen Tájékoztatóval az Adatfeldolgozó biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének
törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja
akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan megváltoztatását,
illetve nyilvánosságra hozatalát.
III. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés és feldolgozás az érintett önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásán
alapul az Info törvény, valamin az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)
vonatkozó rendelkezései szerint.
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok
közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés/adatfeldolgozás az Info törvény, a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet rendelkezésein, valamint
az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendeletén alapul.
Adatfeldolgozó tájékoztatja az érintetteket, hogy az Info törvény 6. § (5) bekezdésének
megfelelően, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Amennyiben tárgyi projekt kapcsán internetes oldal is elérhető, a személyes adatok az
Adatfeldolgozóhoz kerülhetnek egyrészt az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes
címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies) automatikusan
képződnek a számítógépes rendszerben, másrészt az érintett is megadhatja nevét,
elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván
lépni Adatfeldolgozóval.
Tárgyi projekt honlapjának felkeresésével az érintett személyes adatokat adhat át az
Adatkezelő/Adatfeldolgozó részére. A honlap kialakítása során az Adatfeldolgozó arra
törekszik, hogy az érintett személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak
igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az érintett rendelkezéseinek megfelelően,
egyúttal a hatályos magyar és közösségi jogszabályok maradéktalan betartásával történjenek.
IV. Jelen tájékoztatóval érintett adatok köre
Figyelemmel jelen Tájékoztató II. pontjában írtakra és arra is tekintettel, hogy tárgyi pályázat
Európai Uniós forrásból valósul meg, így a személyes/különleges adatok körének
meghatározása során az 1304/2013 EU rendelet - „résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti
mutatók”-at felsoroló – vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni:
- név,
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születési idő
állandó lakcím
e-mail cím,
telefonszám
egy háztartásban élők száma
regisztrált munkanélküli státuszra vonatkozó információ
iskolai végzettség
mióta álláskereső
mely településen, illetve annak vonzáskörzetében keres munkát?
részt venne-e elhelyezkedése érdekében valamilyen képzésen, továbbképzésen?
célcsoporthoz tartozásra vonatkozó adat (alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti
fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, megváltozott
munkaképességű személyek, GYES/GYED-ről visszatérő vagy legalább egy
gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők,
tartós
munkanélküliséggel
veszélyeztetettek,
inaktívak,
közfoglalkoztatottak).

Az érintett által megadott bármilyen személyes, különleges adat kizárólag tárgyi projekt
céljának megvalósítása céljából – a vonatkozó jogszabályok és a hivatkozott Adatfeldolgozási
megbízási szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével - használható fel.
Az Adatfeldolgozási megbízási szerződés értelmében az Adatfeldolgozó az adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, valamint
Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, megőrizni.
Adatfeldolgozó az adatokat kizárólag tárgyi pályázat céljának megvalósulása érdekében,
kizárólag Adatkezelő részére továbbítja. E tekintetben Adatfeldolgozó tájékoztatja az
érintetteket, hogy az érintett által megadott személyes/különleges adatokhoz az Adatkezelő
csak a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartása mellett, a cél megvalósulásához
feltétlenül szükséges mértékben férhet hozzá.
V. Az adatkezelés időtartama
Az adatok kezelése a tárgyi projekt megvalósítása céljából és legfeljebb a pályázati
felhívásban foglalt fenntartási kötelezettség lejártáig történik.
Adatfeldolgozási megbízási szerződés értelmében „amennyiben a jelen szerződés alapján
fennálló kötelezettségeiket a Felek teljesítették, a szerződés megszűnésekor, a
projektdokumentációra vonatkozó megőrzési határidő leteltét követően, Adatfeldolgozó
köteles a tárolt adatokat megsemmisíteni és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd a
jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni. Amennyiben a szerződés teljesítését megelőzően
annak bármely okból történő megszűnésére kerülne sor, Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő
rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által
kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni, vagy Adatkezelő rendelkezése szerint –
amennyiben az adatkezelés jogszerűen nem folytatható – az adatok megsemmisítéséről
gondoskodni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, és a jegyzőkönyvet Adatkezelő részére
átadni.”
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VI. Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az adatokhoz kizárólag a tárgyi projekt keretében eljáró személyek (Adatfeldolgozó és
Adatkezelő) férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges és akik az
adatkezeléssel/adatfeldolgozással összefüggő kötelezettségeikkel tisztában vannak.
Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az
érintett adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön
kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.
VII. Az érintettek jogai
Az Info törvény értelmében
„az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.”

VIII. Jogérvényesítés
Az érintett az Adatfeldolgozótól tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az
Adatfeldolgozó a tájékoztatáskérést követően – lehetőségéhez mérten minél gyorsabban, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – közérthető formában megadja a
tájékoztatást.
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Az érintettek kifogásaikkal, panaszaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatfeldolgozóhoz, aki
készséggel közreműködik és minden tőle telhetőt megtesz a panaszok, kifogások minél
gyorsabb kivizsgálására és szükség esetén orvoslására.
Az érintett – az Info törvény 21. § (1)-(7) bekezdései szerint - tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Info törvény értelmében az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban
meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül
törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve
(6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
Az Info törvény 52. §-a értelmében a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
IX. Irányadó jogszabályok, egyéb dokumentumok
-

-

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info törvény)
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete
Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i – a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete
a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei
foglalkoztatás fellendítésére”című pályázati felhívás és annak mellékletei
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X. Elérhetőségek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/index.html
Heves Megyei Önkormányzat (Adatfeldolgozási megbízási szerződés szerinti
Adatfeldolgozó)
Székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefon: + 36 36 521 310
E-mail: KABINET@HEVESMEGYE.HU
Honlap: http://hevesmegye.hu/ (amelyen elérhető jelen Adatvédelmi-adatkezelési tájékoztatás)
Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága (Adatfeldolgozási megbízási szerződés
szerinti Adatkezelő)
Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Telefon: +3636520300.
E-mail: info@allamkincstar.gov.hu
XI. Egyéb
Jelen Tájékoztató elérhető az Adatfeldolgozó honlapján is. Az Adatfeldolgozó az érintett
kérésére e-mail útján megküldi az érintett részére a mindenkor hatályos tájékoztatót.
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