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Frissítve: 2023. 01. 12. 
Adatkezelési tájékoztató  

a GINOP-5.3.13-20 KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK KÉPZÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE,  
ÖSZTÖNDÍJA ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK TÁMOGATÁSA című projektben kezelt  

személyes adatokhoz a célcsoport 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:  

A GINOP-5.3.13-20 KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK KÉPZÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, 
ÖSZTÖNDÍJA ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK TÁMOGATÁSA című projekt (továbbiakban: Projekt) 
célja a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, 
foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása.  

A kapcsolatfelvétel célja, hogy a Projekt célcsoportját képező személy tájékoztatása 
megtörténjen, a Projekt által nyújtott lehetőségeket megismerje. A kapcsolatfelvétel során 
a mentor tájékoztatja a jelenlévőt a Projekt céljairól, támogatási rendszeréről, a 
célcsoportról, a támogatási és jogosultsági feltételekről, továbbá a pályázati folyamatokról. 

Az adatkezelés célja a Projekttel kapcsolatos kapcsolattartás, a célcsoport tájékoztatása, az 
adatkezelő oldalán felmerülő adminisztrációs kötelezettségek teljesítése, a Projekt 
megvalósításához szükséges ügyfélkapcsolati tevékenységek alátámasztása.  

A személyes adatok kezelése a fentebb ismertetett célok megvalósítása érdekében történik.   

A kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja:  

• 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 személyes adatok tárolásának időtartama: Legfeljebb a Projekt befejezésétől számított 
10 év. 

Érintettek köre: A Projekt szolgáltatásait igénybe vevők. 

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. 
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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,  

• az uniós programok megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek, 

• Magyar Államkincstár, 

• Gazdaságfejlesztési Minisztérium, 

• a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek (pl.: Állami Számvevőszék, Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Európai Unió 
erre jogosult szervei). 

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez nem kerülnek 
továbbításra. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Az adatkezelés során nem történik sem 
automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás. 

Adatbázis/nyilvántartás neve: GINOP-5.3.13-20 projekt adatbázisa 

Az adatok formátuma: papíralapú, digitális 

Az adatok forrása: A személyes adatok magától az érintettől származó adatok. 

Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy az 
érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat.  

• Adatokhoz való hozzáférés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, megismerheti az adatkezelés lényeges 
körülményeit, továbbá a kezelt személyes adatokról másolatot kaphat. 

• Adatok helyesbítéséhez való jog: 

Amennyiben az érintett adatai megváltoztak, vagy hibásan kerültek rögzítésre, kérheti 
adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. 

• Adatok törlésének, kezelésének korlátozásának joga: 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, 
amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
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- ha a személyes adat kezelése jogellenes; 

- az érintett visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy lejárt az adatkezelés időtartama; 

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen és az adatkezelésnek nincs más 
elsőbbséget élvező jogszerű oka; 

- valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges; 

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

• Tiltakozás joga: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának folyamatban lévő kezelése ellen és annak a 
továbbiakban történő megszüntetését kérheti jogszabályban meghatározott esetekben. 

Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos további részletes információk az Adatkezelő 
www.ofa.hu weboldalán található általános Adatkezelési tájékoztatójában érhetőek el:  

http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf  

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő 
kezelésével kapcsolatosan panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 
1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; telefax: +36 1 391 1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  
Jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető a Polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. 
 
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 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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