Adatkezelési tájékoztató
a „GINOP - 5.3.6-17 kódszámú - Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás”
című kiemelt projekt keretében kezelt személyes adatokhoz
„Az Év Felelős Foglalkoztatója” alprogram
Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Nonprofit Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos 80.; képviseli:
Nagy Ádám ügyvezető; 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:

Napjainkban egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás
szükségességét, valamint a benne rejlő lehetőségeket. A felelős foglalkoztató olyan eszközöket
alkalmaz és tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét
növeli. Fontosnak tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a
közösségteremtést, a fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a
csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését egyaránt. A
„GINOP - 5.3.6-17 kódszámú - Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” című kiemelt
projekt keretében kerül meghirdetésre „Az Év Felelős Foglalkoztatója” című pályázat. A pályázat célja
a fent említett értékeket képviselő munkáltatók díjázása, jó gyakorlataik bemutatása. A pályázatok
elbírálását követően ünnepélyes díjátadó rendezvény keretében történik a nyertes pályázatok
kihirdetése.
A személyes adatok kezelése a program fentebb ismertetett céljainak megvalósítása érdekében
történik.

A kezelt személyes adatok kategóriái: Azonosító, elérhetőségi adatok, képmás.
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 f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes
adatok védelmét teszik szükségessé. (Az érdekmérlegelési vizsgálat eredményét az
Adatkezelő az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja.)

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a program
befejezésétől számított 10 év.

Érintettek köre: A pályázatra jelentkező, a rendezvényen résztvevő munkáltatók képviselői,
kapcsolattartói, munkavállalói.

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: 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.

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,
Innovációs és Technológiai Minisztérium,
az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók (pl.: portált fejlesztő cégek),
az uniós programok megvalósításában
rendezvényszervező, szakértő),
Magyar Államkincstár,

közreműködő

szervezetek/személyek

(pl.:

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).

Adatbázis/nyilvántartás neve: GINOP 5.3.6. kiemelt projekt adatbázisa
Az adatok formátuma: papíralapú, digitális

Az adatok forrása: A személyes adatok a munkáltató cégek képviselőitől, kapcsolattartóitól,
munkavállalóitól, rendezvények résztvevőitől származó adatok.
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.).

Az alábbi táblázatok ismertetik az egyes adatkezelések során kezelt személyes adatok körét:
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Foglalkoztatója
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A jelentkezés során a személyes adatok megadásával az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje. Az Adatkezelő a
rendezvényszervezés során külső vállalkozót/megbízottat vehet igénybe, amennyiben a külső vállalkozó/megbízott részére személyes adatok továbbítására kerül sor, erről az
Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.
* Az Adatkezelőnek jogos érdeke a rendezvény hiteles dokumentálása, a rendezvényhez kapcsolódó kommunikáció (pl.: rendezvény előadásainak megküldése) biztosítása. Az
érintett rendelkezésre bocsátott adatai szűk körűek, kizárólag a lényeges adatokat tartalmazzák, a megadott adatok kifejezetten azonosításra, utókommunikációra szolgálnak,
ezáltal az érintett alapvető jogait és szabadságait az adatkezelés nem érinti aránytalanul.
**A rendezvényen kép-, video-, hangfelvételek készülhetnek, melyek a rendezvények elszámolását alátámasztó dokumentációban, továbbá az utókommunikációban kerülnek
felhasználásra. A belépéssel ezen felvételek elkészítéséhez kifejezett hozzájárulását adja, melyet bármikor visszavonhat. Amennyiben azonban nem szeretné, hogy a felvételeken
a képmása, hangja felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, hogy gondoskodhassanak azok felvételeken való felismerhetetlenné tételéről.
A nyilvános eseményekről, rendezvényekről tömegfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához azonban nem szükséges hozzájárulás.

