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Adatkezelési tájékoztató  
 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 
 „Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna 

mentén”  programban kezelt személyes adatokhoz a Kedvezményezettek részére  
 

Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Nonprofit Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos 
80.; képviseli: Almási Erzsébet ügyvezető igazgató; elérhetőségei: +36 1 555 2900; 
info@ofa.hu) 
 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Anita (elérhetőségei: +36 20 626 2915; 
adatvedelem@ofa.hu)  
 
A személyes adatok kezelésének célja:  

Komárom Város Önkormányzata konzorcium keretében pályázatot nyújtott be „Minőségi 
humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén” címmel 
az EFOP 1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályá-
zati felhívásra. A konzorcium vezetője Komárom Város Önkormányzata, tagjai: Bajót Köz-
ség Önkormányzat, Dunaalmás Község Önkormányzat, Lábatlan Város Önkormányzat, 
Nagysáp Község Önkormányzat, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, OFA Országos Fog-
lalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Süttő Község Önkormány-
zata és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom Egyesület.  
 
A projekt célja a helyi közösségekre alapozó, minőségi humán közszolgáltatások fejleszté-
sével megerősített társadalmi felzárkóztatási folyamatok segítése; a humán közszolgálta-
tások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvaló-
sítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munka-
erő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elő-
segítése; a sokszínű és kultúráját megőrizni képes helyi kisközösségek társadalomszervező 
szerepének megerősítése a Duna-menti térség népességmegtartó képességének erősítése 
érdekében. A projekt megvalósuló szakmai tevékenységei között szerepelnek képzések, 
workshopok, egyéni fejlesztési tervek, mentori, szupervízori közreműködés, közösségi, 
egészségügyi akciók, eszközbeszerzések és közösségi tereken megvalósuló felújítások.  

A személyes adatok kezelése a program fentebb ismertetett céljainak megvalósítása 
érdekében történik.   
 
A kezelt személyes adatok köre: A Programba jelentkező, a Programban résztvevő 
érintettek azonosító adatai, elérhetőségi adatai, kompetenciákra, képzettségekre, 
munkaerő-piaci státuszra, életkorra, a Program keretében megvalósuló képzéssel 
kapcsolatos személyes adatok. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
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érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.  

 
 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 
 
A személyes adatok tárolásának időtartama: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) 
pontja esetében a Program befejezésétől számított 10 év. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja esetén visszavonásig, de ez esetben sem haladhatja meg az adatok tárolása a 
Program befejezésétől számított 10 évet. 
 
Érintettek köre: Az EFOP-1.5.2-16  „Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Ko-
máromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén”  program érintettjei a hátrányos helyzetű, ak-
tív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális 
alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, 
közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő 
teljes lakosság. 
 
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések az Adatkezelő hatályos 
adatvédelmi, adatkezelési szabályzata szerint történik. Az Adatkezelő a személyes 
adatokon a fentitől eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni, illetve a 
személyes adatokat nem továbbítja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölteken túl 
más harmadik felek részére. 
 
Hozzáféréssel rendelkezők köre, az adatok címzettjei: A személyes adatokhoz az 
Adatkezelő szervezetén belül csak azon foglalkoztatottak jogosultak hozzáférni, akik a 
program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg a vezető munkakört 
betöltő munkatársak. 
 
A feladataik ellátásához szükséges mértékben az érintett személyes adatokat 
megismerhetik továbbá az érintett által választott képzést megvalósító képző 
intézményeknek a képzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai. 
 
Az Adatkezelő működésével összefüggésben bizonyos esetekben más szervezetek is 
megismerhetnek személyes adatokat, szükséges lehet személyes adatokat más 
címzettekkel közölni. 
 
A személyes adatokat megismerhetik: 

• támogatáskezeléssel kapcsolatban különösen az irányító hatóság, közreműködő 
szervezet, Miniszterelnökség - Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, 

• az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók (pl.: portált üzemeltető, fejlesztő 
szervezetek), 

• az uniós programok megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek (pl.: 
képző intézmény, rendezvényszervező, szakértő, kutató), 

• Magyar Államkincstár, 
• Gazdaságfejlesztési Minisztérium, 
• a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek (pl.: Állami Számvevőszék, 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 
Európai Unió erre jogosult szervei), 

• hatósági szervezetek (pl.: nyomozó hatóság, ügyészség). 
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Adatbázis/nyilvántartás neve: Az EFOP-1.5.2-16 „Minőségi humán közszolgáltatások 
fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén” program adatbázisa. 
 
Az adatok formátuma: Digitális, papír alapú. 
 
 
Az adatok forrása: A személyes adatok magától az érintettől származó adatok. 
 
Adattovábbítás: A személyes adatok az Adatkezelő felettes szervének, illetve az 
ellenőrzésre (pl. ÁSZ, NAV), valamint a kötelező adatszolgáltatásra jogszabály által 
feljogosított szervezeteknek (pl. MÁK) kerülhetnek továbbításra. 
 
Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy 
az érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat.  
 
Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat (visszavonás, 
adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, 
adathordozhatóság, tiltakozás az adatok kezelése ellen), a jogorvoslatra vonatkozó 
szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén), 
valamint az Adatkezelő www.ofa.hu weboldalán elérhető általános Adatkezelési 
tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető az alábbi linken keresztül:  
http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf  
 
Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy 
amennyiben a kezelt adatok körében, az adatkezelés körülményeiben változás következik 
be, jelen adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás nem érintheti a 
jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket. 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 
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