Adatkezelési tájékoztató
a „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára”
programban 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)
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A személyes adatok kezelésének célja:
Az Adatkezelő a „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára” elnevezésű
programba való jelentkezéshez online regisztrációs felületet biztosít az érintetteknek. A
regisztráltak csoportos tájékoztatón, valamint szűrésen vesznek részt, melynek célja a
programba vonhatóság követelményeinek való megfelelés vizsgálata, valamint a
különböző kompetenciák felmérése, abból a célból, hogy megfelelnek-e a programba vonás
alapvető kritériumainak. Az Adatkezelő azokkal, akik a feltételeknek megfelelnek
támogatási szerződést köt. A képzéseket az érintettel és az Adatkezelővel szerződéses
kapcsolatban álló képző intézmények valósítják meg. Az Adatkezelő a képzések
megvalósítását nyomon követi, ellenőrzi. Az Adatkezelő jogi kötelezettsége keretében a
program megvalósítása során és azt követően adatszolgáltatásra kötelezett az állami
támogatás felhasználásának vonatkozásában. A jogszabályokban felhatalmazott szervek
az állami támogatás szabályszerű felhasználása, a pénzügyi és szakmai teljesítés
ellenőrzése érdekében ellenőrzést végezhetnek, amely során megismerhetik az érintettek
személyes adatait, ennek keretében az Adatkezelő jogi kötelezettsége az ellenőrzéshez
szükséges személyes adatok megismerhetőségének biztosítása a törvényes határidőn
belül.
A személyes adatok kezelése a program 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 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 9. cikk (2) bekezdés b) pontja: az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az
érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet
szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai
gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő
megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami
jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
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A személyes adatok tárolásának időtartama: legfeljebb a program befejezésétől
számított 10 év.
Érintettek köre: A Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára elnevezésű
program keretében érintett a programba jelentkező, támogatásban részesülő természetes
személyek.
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
hozzáférni az Adatkezelő szervezetén belül csak azon foglalkoztatottak jogosultak, 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 gépjárművezetői 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
Felügyeleti Főosztály),

(pl.:

Miniszterelnökség

•

az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók,

•

Magyar Államkincstár,

•

Innovációs és Technológiai Minisztérium,

•

a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek (pl.: Állami Számvevőszék),

•

hatósági szervezetek (pl.: NAV, nyomozó hatóság, ügyészség).

Adatbázis/nyilvántartás neve: Gépjárművezető
számára elnevezésű program adatbázisa

képzés

-

Közbeszerzési

munkaviszonyban

állók

Az adatok formátuma: papíralapú, digitális
Az adatok forrása: A személyes adatok magától az érintettől, a képző intézménytől
származó adatok.
Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy
az érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat.
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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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Regisztráció
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e
az
érintett
adatszolgáltatása

A programban részt
venni
kívánó
érdeklődő

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím

A képzés iránt
érdeklődők
igényeinek
felmérése

Önkéntes
hozzájárulás
alapján

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

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Nem

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

Pályázat, csoportos tájékoztatón részvétel, szűrés
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Pályázó

Azonosító,
elérhetőségi,
pályázati
feltételekre
vonatkozó
személyes és
különleges
adatok

- Név
- Születési név
- Születési dátum és hely
- Anyja neve
- Állampolgárság
- E-mail cím
- Állandó lakcím
- Levelezési cím
- Adóazonosító
jel
- Munkaerő-piaci
státusz
- Iskolai végzettség
- Vezetői okmány

Pályázatban való
részvétel, a
pályázati
feltételeknek
való megfelelés
igazolása

Szerződés
előkészítése
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
egészségügyi
adat
vonatkozásában
GDPR 9. cikk (2)
bek. b) pont
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Pályázó

Azonosító,
összeférhetetlenségre vonatkozó
adatok

- 2-es csoportú
(102) orvosi
egészségügyi
vélemény
- PÁV határozat
- Leendő munkáltató megnevezése, választott képző intézmény
- Szűrési eredmény
- Név
- Lakcím
- Születési dátum és hely
- Összeférhetetlenségre vonatkozó egyéb
adat

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése a
pályázatban
részvétel
céljából

Jogi
kötelezettség
teljesítése
alapján
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

(2007. évi
CLXXXI.
törvény)
GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont

Támogatási szerződés
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- Születési név
- Születési dátum és hely
- Anyja neve
- Állandó lakcím

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

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

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036. Budapest, Lajos utca 80. Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 84.
Telefon: (06 1) 555-2900

Fax: (06 1) 555-2929 Web: www.ofa.hu Email: info@ofa.hu

- Tartózkodási
helye
- Személyigazolvány száma
- Adóazonosító
jel
- Egyedi azonosító

Képzés elszámolása
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
képzésben
részvételre,
képzés
teljesítésre
vonatkozó adatok

- Név
- Születési dátum
- Lakcím
- Egyedi azonosító
- Képzésen való
részvételre vonatkozó adat
- Vizsga típusa
- Vizsga eredménye
- Vezetői engedély megszerzésének igazolása

A képzésen
történő részvétel
igazolása, a
támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Képző
intézmény

Nem, a képző
intézmény szolgáltat
adatot

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

Visszakövetelés (Kizárólag abban az esetben, amennyiben a támogatási szerződésben foglaltakat a Támogatott nem teljesíti.)
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása
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Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi adatok,
szerződésszegéssel,
kötelezettséggel,
követeléssel
kapcsolatos adatok

-

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
és idő
Lakcím
Levelezési cím
E-mail cím
Telefonszám
Szerződésszegés tényére vonatkozó adatok
Kötelezettséggel kapcsolatos
adatok
Követelés öszszege
Érintetti kérelmek során közölt adatok

Szerződésben,
jogszabályban
foglalt
kötelezettség
teljesítésével
kapcsolatos
igények
érvényesítése

Szerződés
alapján
GDPR 6. cikk
(1) bek. b) pont

Az eljárás
befejezését
követő
megtérüléstől
számított 8 év

Adatkezelő

Nem történik ismételt
adatszolgáltatás

(Hatásvizsgálat) monitoring
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi,
foglalkoztatásra
vonatkozó adatok

- Név
- E-mail cím
- Egyedi azonosító
- Munkaerő-piaci
státuszra vonatkozó adat

A képzést
követően a
képzés
foglalkoztatásra
gyakorolt
hatásának
vizsgálata

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
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Adatszolgáltatás
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi,
állami
támogatásra
vonatkozó adatok

- Név
- Adóazonosító
jel
- Megítélt támogatás
- Ténylegesen
felhasznált támogatás

Az adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése a
támogatás
felhasználásához
kapcsolódóan,
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Jogi
kötelezettség
teljesítése
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Adatkezelő

Nem történik ismételt
adatszolgáltatás

(2011. évi
CXCV. 107. §)
GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont

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 oldallal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok
az Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére
használja fel.
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