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Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, vagy jogait kívánja gyakorolni, 
kérjük, hogy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az adatvedelem@ofa.hu elektronikus levelezési 
címen, vagy vegye fel a kapcsolatot levélben a fenti postafiók címen.  
 
Az OFA Nonprofit Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja az 
érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban  

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (2016. április 27.), 
(továbbiakban: GDPR),  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (továbbiakban: Infotv.)  

 az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben, 

 az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i (EU) 1304/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben  

foglaltakkal összhangban. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 
és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. A személyes adatok kezelése 
kizárólag előre meghatározott célból, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése 
érdekében, kizárólag a célokhoz szükséges mértékben és ideig, a hatályos jogszabályi előírások 
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maradéktalan betartásával történik. Az Adatkezelő Európai Unión kívüli, harmadik országba történő 
adattovábbítást nem végez. 

 
1. Fogalmak 

 
A GDPR értelmében 

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.  

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.  

 érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez. 

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
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2. Az adatkezelés helye 
 
Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye és bejegyzett fióktelepei: 

 
 

3. Az adatkezelési tájékoztató célja 
 

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse az Adatkezelő, mint hazai és uniós 
programok megvalósítója által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket magára 
nézve kötelező erővel ismer el.  
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a kezelt személyes adataik gyakorlatáról, a személyes adatok 
védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai 
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 
 

4. Az adatkezelés jogalapjai a GDPR értelmében 
 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 
egyike teljesül: 
 

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett - megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes - 
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 d) pontja: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes 
személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

 
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 

 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, különösen, ha az érintett gyermek. (Az érdekmérlegelési 
vizsgálat eredményét az Adatkezelő az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja.) 
 
 
 

4025 Debrecen, Piac utca 77.  
6721 Szeged, Brüsszeli körút 21. 
7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. 

3525 Miskolc, Görgey A. u. 4. 
9700 Szombathely, Kőszegi utca 2. 
8000 Székesfehérvár, Királysor 30. 
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5. Adatkezeléssel érintett jogai és ezek biztosítása 
 
A hatályos adatvédelmi szabályok alapján az érintett a személyes adataival kapcsolatban az alábbi 
adatvédelmi jogokkal élhet. 

 
 
5.1. Visszavonás joga: 

 
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult az 
adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  
 
 

5.2. 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. Az Adatkezelő az érintett kérelmét megvizsgálja, és annak 
megalapozottsága esetén intézkedést hoz, amelyről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az 
Adatkezelő nem hoz intézkedést, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, 
valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 

 
A tájékoztatás kérés keretében az alábbiakról kérhető felvilágosítást: 

- az adatkezelés célja; 
- az adatkezelés jogalapja; 
- a kezelt személyes adatok; 
- az adattovábbítás címzettjei; 
- a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
- amennyiben az adatok nem az érintettől származnak, a forrásukra vonatkozó információ; 
- az automatizált döntéshozatal tényéről, amennyiben az Adatkezelő alkalmazott ilyen eljárást, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára 
és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, 
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
5.3. Helyesbítés joga:  

 
Amennyiben az érintett adatai megváltoztak, vagy hibásan kerültek rögzítésre, kérheti adatai 
helyesbítését, javítását, pontosítását. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és 
ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. Az Adatkezelő a helyesbítésről az érintettet 
írásban értesíti, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 
érdekét nem sérti. 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Ha az Adatkezelő az 
érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, abban az esetben írásban közli a helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés iránti kérelem 
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elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 

 
5.4. Tiltakozás joga: 

 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban 
történő megszüntetését kérheti jogszabályban meghatározott esetekben. Az Adatkezelő a tiltakozást 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem 
ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve 
a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 
5.5. Törlés, illetve korlátozás joga: 

 
Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- 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. 

 
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset többek között a számlázás keretében 
megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az érintett jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

- vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 

- tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben, 
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- az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban 
valamely okból ellenzi az adatok törlését; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de valamely jogi igény előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek. 

 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
Ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az érintett 
hozzájárulásával végezhető el. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás feloldható, ha az érintett 
adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások 
jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. 
Az Adatkezelő a zárolásról, a törlésről az érintettet értesíti, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Ha az Adatkezelő az érintett zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, írásban közli a zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés vagy zárolás iránti kérelem 
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 
 

5.6. Adathordozhatóság joga 
 

Az érintett jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól 
másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől 
ezen adatainak továbbítását kérni. 

 
 

6. Adatvédelmi kérelmek benyújtása 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása során az Adatkezelő – amennyiben az elektronikus 
levelezési cím rendelkezésére áll, és az érintett nem tiltakozik ellene – elsődlegesen elektronikus úton 
kommunikál az érintettel. Az érintett a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy 
adathordozás iránti kérelmét elektronikus és postai úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjének elérhetőségére. Amennyiben az érintett jogaival élni kíván, az az érintett 
azonosításával jár együtt, amihez szükségszerűen kommunikálni kell. Ezért az azonosítás érdekében 
személyes adatok megadására lesz szükség. A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania 
kell, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 
amelyet az Adatkezelő egyébként is kezel az érintettről.  
 
 

7. Jogorvoslati lehetőségek 
 

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt az alábbi 
hatósághoz nyújthat be:  
 

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
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Jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. 

 
 

8. Adatkezelést, adatfeldolgozást folytatók, személyes adatok címzettjei 
 
A személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az illetékes vezetők, valamint a szervezeti 
egységek feladatkörükben érintett, jogosultsággal rendelkező munkatársai ismerhetik meg, kezelhetik. 
 
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló 
döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az 
Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az 
Adatkezelő hozzájárulásával jogosult. 
 
A személyes adatok továbbításra kerülhetnek az alábbi címzettek részére: 

 támogatáskezeléssel kapcsolatban különösen az irányító hatóság, közreműködő szervezet, 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, 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, kormányhivatal, rendezvényszervező, szakértő, kutató), 

 Magyar Államkincstár (székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 4.), 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), 

 jogszabály alapján ellenőrzést folytató szervezetek (pl. Állami Számvevőszék, Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Európai Unió erre 
jogosult szervei), 

 hatósági szervezetek (pl. a nyomozó hatóság, ügyészség). 
 
A személyes adatok megismerőit, kezelőit, feldolgozóit titoktartási kötelezettség terheli.  

 
 

9. Adatvédelmi incidens 
 
Az incidenst az Adatkezelő haladéktalanul, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával kivizsgálja abból a 
szempontból, hogy az valószínűsíthetően jár-e kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve.  
Amennyiben a kivizsgálás eredménye alapján az incidens valószínűsíthetően kockázattal jár, legkésőbb 
72 órával az észlelését követően az Adatkezelő elektronikus úton bejelenti azt a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnak és a kezelése érdekében megteszi a szükséges technikai, illetve 
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szervezési intézkedést. A jogszabály által meghatározott esetekben az Adatkezelő tájékoztatja az 
érintetteket az adatvédelmi incidensről. 
 
 

10. Adatbiztonság 
 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok biztonságos kezelésére. E cél érdekében megteszi 
azon technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat, elsősorban jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. A személyes adatokat tároló szerverek zárt termekben kerültek elhelyezésre, ahová csak 
korlátozott személyi, alkalmazotti kör léphet be. Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, 
rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosít. Az 
informatikai rendszereket rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük. Az irodai számítógépek jelszóval 
védettek, idegen adathordozó használata nem megengedett. Az Adatkezelő az iratkezelés során is 
betartja az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályokban is rögzít. 
 
 

11. Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 
 

Az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint gondoskodik 
annak aktualizálásáról. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt adatok körében, az 
adatkezelés körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan 
módosítsa, amelyet a www.ofa.hu honlapján tesz közzé. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti 
a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt 
adatkezelési és védelmi kötelezettségeket. 
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Függelék:  

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 
 
A személyes adatok kezelésére elektronikus, illetve papíralapú formában kerül sor. Az alábbi pontokban területenként kerülnek ismertetésre az adatkezeléshez 
kapcsolódó főbb tudnivalók. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően eltérő terjedelemben kezeli. 
A következő táblázatok ismertetik a kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint a különböző adatkezelések körülményeit. Amennyiben a felsoroltakon túl 
egyéb személyes adat kezelése is szükségessé válik, erről az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet.  
Amennyiben az adatkezelés terjedelme indokolja, az Adatkezelő az egyes programok ismertetésénél részletes adatkezelési tájékoztatót biztosít a pályázók, 
támogatottak, végső kedvezményezettek részére, amelyben ismerteti az egyes programokhoz kapcsolódó tudnivalókat. 
 

 
1. Ajánlattétel, szerződés, együttműködési megállapodás (szervezetek, egyéni vállalkozók esetében) 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Ajánlattevő 
hivatalos 
képviselője 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 

Beszerzés 
lebonyolítása, 
kapcsolattartás a 
beszerzés 
érdekében 

Szerződés 
előkészítése 
alapján  
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Közvetlenül az 
érintett 

Igen 

Ajánlattevő 
nevében eljáró 
kapcsolattartó 
 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- Beosztás 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 

Beszerzés 
lebonyolítása, 
kapcsolattartás a 
beszerzés 
érdekében 

Jogos érdek 
alapján* 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Ajánlattevő Nem, amennyiben a 
szervezet vezetője a 
kapcsolattartó 

Ajánlatban 
megjelölt harmadik 
fél  

Azonosító, 
személyi 

- Név 
- Egyéb azonosító 

adat  

Beszerzés 
lebonyolítása, a 
személyi 

Jogos érdek 
alapján** 
 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 

Ajánlattevő Nem, azonban a 
releváns adatok 
megadása nélkül 
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feltételekre 
vonatkozó adatok 

- Végzettség 
- Szakmai 

tapasztalat 
- Ajánlatkérésben 

megjelölt egyéb 
releváns adatok 

feltételeknek való 
megfelelés 
igazolása céljából 

GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont 
 
Egyéb esetben 8 év 

nem értékelhető az 
árajánlat 

Szerződő fél/ 
együttműködő 
partner hivatalos 
képviselője 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 

Szerződés kötése, 
szerződésben 
foglaltak 
teljesítése,  
kapcsolattartás a 
szerződés/ 
együttműködési 
megállapodás 
teljesítése 
érdekében 

Szerződés 
alapján  
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Közvetlenül az 
érintett 

Igen 

Szerződő fél/ 
együttműködő 
partner 
kapcsolattartója 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- Beosztás 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 

Kapcsolattartás a 
szerződés/ 
együttműködési 
megállapodás 
teljesítése 
érdekében 

Jogos érdek 
alapján* 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Szerződő fél/ 
együttműköd
ő partner 

Nem, amennyiben a 
szervezet vezetője a 
kapcsolattartó 
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* Az ajánlattevőnek, a szerződő félnek, az együttműködő partnernek is jogos érdeke, hogy az Adatkezelővel el tudják egymást érni. Az érintett kapcsolattartáshoz 
rendelkezésre bocsátott adatai szűk körűek, kizárólag a lényeges adatokat tartalmazzák, a megadott elérhetőségi adatok kifejezetten céges kommunikációra szolgálnak, ezáltal 
a kapcsolattartó alapvető jogait és szabadságait az adatkezelés nem érinti aránytalanul. Az ajánlattevő, a szerződő fél, az együttműködő partner felelőssége, hogy az általa 
megjelölt kapcsolattartó vonatkozásában rendelkezzen a személyes adatok kezelésére, továbbítására megfelelő jogalappal. 
** Az ajánlattevőnek, a szerződő félnek, az együttműködő partnernek, az Adatkezelőnek is jogos érdeke, hogy a programokhoz/projektekhez kapcsolódó feladatok megfelelő 

szakmai és pénzügyi tartalommal, eredményesen, szabályszerűen kerüljenek végrehajtása. Az érintettek rendelkezésre bocsátott adatai szűk körűek, kizárólag a lényeges 

adatokat tartalmazzák, a megadott adatok kifejezetten a programokhoz/projektekhez kapcsolódó feladatok megfelelő szakmai és pénzügyi tartalmának, eredményes, 

szabályszerű végrehajtásának igazolását szolgálják, ezáltal a harmadik fél alapvető jogait és szabadságait az adatkezelés nem érinti aránytalanul. Az ajánlattevő, a szerződő 

fél, az együttműködő partner felelőssége, hogy az általa megjelölt harmadik fél vonatkozásában rendelkezzen a személyes adatok kezelésére, továbbítására megfelelő 

jogalappal. 

Ajánlattevő, 
Szerződő fél/ 
együttműködő 
partner tényleges 
tulajdonosai 

Tényleges 
tulajdonosra 
vonatkozó 
azonosító, 
gazdasági adatok 

- Név 
- Adóazonosító jel 
- Tulajdoni hányad 
- Befolyás és 

szavazati jog 
mértéke 

Az adatkezelőre 
vonatkozó 
jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése 
érdekében 
szükséges 
átláthatósági 
nyilatkozat 
kitöltése 

Jogi kötelezettség  
alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pont 

 

(2011. évi CXCV. 

törvény 50. § (1) 

bek. c) és 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § 

(1) bek. a), b) és c) 

pontja) 

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Szerződő fél/ 
együttműköd
ő partner 

Igen 

Szerződő fél/ 
együttműködő 
partner érdekében 
a szerződés/ 
megállapodás 
teljesítésében 
közreműködő 
harmadik fél (pl. 
mérlegképes 
könyvelő, oktató) 

Azonosító, 
személyi 
feltételekre 
vonatkozó adatok 

- Név 
- Egyéb azonosító 

adat  
- A kötelezettség 

teljesítéséhez 
kapcsolódó adat 

A szerződés/ 
együttműködési 
megállapodás 
szabályszerű, 
megfelelő 
szakmai és 
pénzügyi 
teljesítésének 
igazolása 
érdekében 

Jogos érdek 
alapján** 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont 

Program   + 10 év 
(Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Szerződő fél/ 
együttműköd
ő partner 

Nem, azonban a 
releváns adatok 
megadása nélkül a 
teljesítés nem 
igazolható 



 
 

12 
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 

 

 
2. Természetes személy megbízási jogviszonya 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Szerződő fél 
 
 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok, 
szerződésben 
foglalt 
kötelezettségek 
teljesítéséhez 
szükséges adatok 

- Név 
- Születési név 
- Anyja neve 
- Születési hely és 

idő 
- Lakcím 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 
- TAJ szám 
- Adóazonosító jel 
- Bankszámlaszám 
- Adókedvezményre 

vonatkozó adat 

Szerződés 
kötése, 
szerződésben 
foglaltak 
teljesítése, 
kapcsolattartás a 
szerződés 
teljesítése 
érdekében 
 
 
 

Szerződés alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

Program végig + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Közvetlenül az 
érintett 

Igen 
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3. Felvételre jelentkezés, álláspályázatok 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Jelentkező 
 
 

Azonosító, 
elérhetőségi adatok, 
végzettségre, szakmai 
tapasztalatra, 
kompetenciákra 
vonatkozó adatok 

- Név 
- Születési név 
- Anyja neve 
- Születési hely és idő 
- Lakcím 
- Levelezési cím 
- E-mail cím 
- Telefonszám 
- Végzettség 
- Kompetenciák 
- Szakmai tapasztalat 
- Egyéb adatok 

Jelentkezés, 
pályázat 
elbírálása 
 
 

Hozzájárulás 
alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

A jelentkezés, 
pályázat 
elbírálásáig vagy 
visszavonásig 
 
Kivéve: 
amennyiben az 
érintett 
kifejezetten 
hozzájárul adatai 
további tároláshoz, 
azonban ebben az 
esetben sem 
haladhatja meg az 
1 évet 

Közvetlenül az 
érintett 

Nem, de az adatok 
hiányában a 
jelentkezés nem 
bírálható el  
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4. Rendezvény 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Rendezvényre 
jelentkező 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- E-mail cím 
- Telefonszám 
- Képviselt szervezet 

neve és címe 

Rendezvény 
szervezése, 
részvétel 
biztosítása 

Hozzájárulás 
alapján  
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

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

Közvetlenül az 
érintett 

Nem, de 
jelentkezés 
hiányában nem 
tudunk ellátást 
biztosítani 

Rendezvény 
résztvevője 

Jelenléti íven 
azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- E-mail cím (nem 

kötelező) 
- Képviselt szervezet 

(amennyiben releváns) 

Rendezvény 
szervezése, 
rendezvényen 
történő részvétel 
biztosítása 

Jogos érdek 
alapján* 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont  

Program vége + 10 
év (Költségvetési 
támogatás esetén) 
 
Egyéb esetben 8 év 

Közvetlenül az 
érintett 

Igen, kivéve az 
email címet  

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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5. 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 

 

Internetes felület 
használata 

Önkéntes 
hozzájárulás 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

Visszavonásig 
 
Legfeljebb program 
vége + 10 év 
(Költségvetési 
támogatás esetén) 

Közvetlenül az 
érintett 

Nem, de az adatok 
hiányában nem 
vehető igénybe a 
szolgáltatás 

 
 

 
6. Hírlevél  

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés  
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Hírlevélre 
feliratkozott 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- E-mail cím 

 

Hírlevél küldése Önkéntes 
hozzájárulás 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

Visszavonásig* Közvetlenül az 
érintett 

Nem, de az adatok 
hiányában nem 
vehető igénybe a 
szolgáltatás 

 
* A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre kattintással, vagy az Adatkezelő adatvedelem@ofa.hu e-mail 
címére, vagy az Adatkezelő levelezési címére küldött levéllel. Aki a hírlevélről leiratkozott, annak az Adatkezelő a továbbiakban nem küld hírlevelet. Az érintett hozzájárulása 
visszavonását követően bármikor újra megadhatja azt.  
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7. Chat 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés  
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Chat szolgáltatást 
igénybe vevő 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- Név 
- E-mail cím 

 

Internetes 
felület 
használata, 
kommunikáció 

Önkéntes 
hozzájárulás 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

Visszavonásig 
 
Legfeljebb 1 év  

Közvetlenül az 
érintett 

Nem, de az adatok 
hiányában nem 
vehető igénybe a 
szolgáltatás 

 
 

 
8. Felmérések/kérdőívek 

 
 

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés  
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
érintett 
adatszolgáltatása 

Felmérés/ 
kérdőív 
kitöltője 

Azonosító, 
elérhetőségi, egyes 
programok/projektek 
megvalósításához 
kapcsolódó 
személyes adatok 

- Név 
- E-mail cím 
- Képviselt szervezet 

neve 
- Telefonszám 
- Igényfelmérés 

esetén az adott 
programba lépés 
feltételeihez 
kapcsolódó adatok 

Igényfelmérés, 
értékelés, 
statisztikai 
adatok gyűjtése 
 
 

Önkéntes 
hozzájárulás 
 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

Visszavonásig 
 
Legfeljebb a program 
vége + 10 év  
 

Közvetlenül az 
érintett 

Nem 
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(pl.: tervezett 
képzés 
igénybevételének 
helyszíne) 

 
 

 
9. 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. 


