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Adatkezelési tájékoztató
a „GINOP - 5.1.2-15-2016-0001 kódszámú PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”
című kiemelt projektben kezelt személyes adatokhoz a célcsoport részére
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:
adatvedelem@ofa.hu)

dr.

Nagy

Anita

(elérhetőségei:

+36

20 626

2915;

A személyes adatok kezelésének célja:
A „GINOP - 5.1.2-15-2016-0001 kódszámú PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi
vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”
című kiemelt projekt (továbbiakban: PiacTárs kiemelt projekt) célja már működő
szervezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már
működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és
szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós
foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A társadalmi célú vállalkozások
felkészítése, képzése üzleti tervfejlesztésre, a projektterv és a kapcsolódó üzleti terv
fejlesztése, a társadalmi vállalkozások számára nyújtott szakmai és szakterületi
tanácsadás, hálózatosodásuk elősegítése, ismereteik bővítése, a szakmai szempontok
alapján kiválasztott szervezetek esetében mentorálás biztosítása szükségszerűen együtt
jár a képviseletükben eljáró személyek személyes adatainak kezelésével.
A személyes adatok kezelése a PiacTárs kiemelt projekt fentebb ismertetett céljainak
megvalósítása érdekében történik.
A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre az
adatkezelési tájékoztató táblázatos részében kerül részletesen ismertetésre.
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.
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•

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: legfeljebb a PiacTárs kiemelt projekt
befejezésétől számított 10 év.
Érintettek köre: A PiacTárs kiemelt projekt szolgáltatásait igénybe vevő társadalmi
vállalkozások és a másodlagos célcsoportot (forprofit, közszféra) szervezetek vezetői,
tagjai, kapcsolattartói, munkavállalói, érdeklődő magánszemélyek.
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 hozzáférni csak azon foglalkoztatottak jogosultak, 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, 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,
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•

Innovációs és Technológiai 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).

Adatbázis/nyilvántartás neve: PiacTárs kiemelt projekt adatbázisa
Az adatok formátuma: papíralapú, digitális
Az adatok forrása: A személyes adatok a társadalmi vállalkozások és a másodlagos
célcsoportot alkotó egyéb szervezetek képviselőitől, kapcsolattartóitól, illetve magától az
érintettől 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 részleteit:
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Együttműködési megállapodás
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Együttműködő
partner hivatalos
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Név
E-mail cím
Telefonszám
Képviselt szervezet

Együttműködő
partner
kapcsolattartója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Név
E-mail cím
Telefonszám
Képviselt szervezet

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése,
kapcsolattartás
Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése,
kapcsolattartás

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Együttműködő
partner

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó
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Szakmai, szakterületi tanácsadási szolgáltatás
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Tanácsadási
szolgáltatást
igénybe vevő

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Név
Beosztás
E-mail cím
Telefonszám
Képviselt szervezet

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatás
felhasználásához kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, az elérhetőségi
adatoknál megadható
céges e-mail cím,
céges telefonszám
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Mentorálás
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Együttműködő
partner hivatalos
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Igen

Együttműködő
partner
kapcsolattartója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Támogatás
felhasználásához kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettség
teljesítése,
kapcsolattartás
Támogatás
felhasználásához kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettség
teljesítése,
kapcsolattartás

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Együttműködő
partner

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó

Név
E-mail cím
Telefonszám
Képviselt szervezet
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Rendezvény
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Rendezvényre
jelentkező

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Jelenléti íven
azonosító,
elérhetőségi
adatok

Rendezvény
résztvevője

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Név
E-mail cím
Telefonszám
Képviselt szervezet neve és
címe

Rendezvény
szervezése,
részvétel
biztosítása,
kapcsolattartás

Hozzájárulás
alapján

Közvetlenül az
érintett

Nem, de jelentkezés
hiányában nem
tudunk ellátást
biztosítani

- Név
- E-mail cím
(nem kötelező)
- Képviselt szervezet neve
(amennyiben
releváns)

Rendezvény
szervezése,
rendezvényen
történő
részvétel
igazolása,
támogatás
felhasználásához kapcsolódó

Jogos érdek
alapján*

Visszavonásig,
legfeljebb
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)
Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Igen, kivéve az email
címet
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kötelezettségek
teljesítése
Rendezvény
résztvevője

Kép-, video-,
hangfelvételek

- Kép-, video-,
hangfelvételek**

Rendezvény
dokumentálása

Hozzájárulás
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont

Visszavonásig,
legfeljebb
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén

Közvetlenül az
érintett

Nem

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.
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Hírlevél küldés
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Együttműködő
partner hivatalos
képviselője,
kapcsolattartója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Képviselt szervezet neve

Tájékoztatás,
kapcsolattartás

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, de egyébként
nem vehető igénybe a
szolgáltatás
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Regisztráció
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Regisztráló

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Képviselt szervezet neve

Tájékoztatás,
kapcsolattartás, a
honlap
szolgáltatásainak
igénybevétele

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, de egyébként
nem használható a
felület

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1036 Budapest, Lajos u. 80.
Levelezési cím: 1301 Budapest, Postafiók: 84.
Tel. +361 555-2900, Fax: +361 555-2929
E-mail: piactars@ofa.hu
Honlap: www.ofa.hu

GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pont

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a
fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

Önértékelés
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Együttműködő
partner hivatalos
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Képviselt szervezet neve
- Hivatalos képviselő által önéletrajzában
megadott adatok

Szervezet
társadalmi
vállalkozásként
minősítése

Jogos érdek
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, de egyébként
nem vehető igénybe a
szolgáltatás
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PiacTér felület
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Partner hivatalos
képviselője,
kapcsolattartója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Képviselt szervezet neve

Szervezet
bemutatkozása,
kapcsolatfelvétel
elősegítése

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem
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Felmérések/kérdőívek kitöltőinek adatai kezelése
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Felmérés/kérdőív
kitöltője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok, a kiemelt
projekt
megvalósításához
kapcsolódó
személyes adatok

- Név
- E-mail cím
- Képviselt szervezet neve

Igényfelmérés,
értékelés,
statisztikai
adatok gyűjtése,
annak
érdekében, hogy
az Adatkezelő a
projekttel,
szolgáltatások,
rendezvények
tervezésével,
megvalósításával kapcsolatban
megfelelő
információkkal
rendelkezzen

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem
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A Honlap látogatásával kapcsolatos automatikus adatok: Az internetes kapcsolat fenntartása során a Honlap látogatója által használt böngészőprogrammal, domain névvel, a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai
adatok az Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk
gyűjtésére használja fel.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1036 Budapest, Lajos u. 80.
Levelezési cím: 1301 Budapest, Postafiók: 84.
Tel. +361 555-2900, Fax: +361 555-2929
E-mail: piactars@ofa.hu
Honlap: www.ofa.hu

