Adatkezelési tájékoztató
az „Innovatív kapacitásbővítő program”
Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál című, INKA/2021 pályázati azonosító számú programban
kezelt személyes adatokhoz a pályázók, kedvezményezett részére
Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Nonprofit Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos
80.; képviseli: Nagy Ádám ügyvezető igazgató; 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:
Az „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál című program (továbbiakban: Program)
célja az innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása által a mikro-, kis-,
és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése, valamint a
foglalkoztatás bővítésének ösztönzése.
A vállalkozás az innovatív komplex beruházás megvalósításához kapcsolódó képzések által
a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb
hozzáadott értékű termék/szolgáltatás létrehozását (új vagy lényegesen módosított
eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor).
A Programban történő 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 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: Az OFA Nonprofit Kft. a támogatási
kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a pályázó, illetve a kedvezményezett által
benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, az
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén legfeljebb a
Program befejezésétől számított 10 évig.
Érintettek köre: A Program keretében pályázó, kedvezményezett szervezetek képviselői,
kapcsolattartói, tulajdonosai, mérlegképes könyvelői, munkavállalói.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések biztosítása az Adatkezelő
hatályos adatvédelmi, adatkezelési szabályzata szerint történik. Az Adatkezelő a személyes
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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,

•

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: Az „Innovatív kapacitásbővítő program” adatbázisa
Az adatok formátuma: papíralapú, digitális
Az adatok forrása: A személyes adatok közvetlenül a Pályázó szervezettől 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:
-

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;
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•

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.
További információk:
A pályázó, illetve a kedvezményezett felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet
előírásainak megfelelően – a pályázati dokumentációban feltüntetett további érintettek (a
pályázó/kedvezményezett, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint foglalkoztatottjai) személyes adatainak a pályázó, illetve a
kedvezményezett általi kezelése és a Támogató számára történő rendelkezésre bocsátása
megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
Tájékoztatjuk a tisztelt pályázót, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, közhiteles adatbázisokban elérhető adatok felhasználásra kerülnek.
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.).

Az alábbi táblázatok ismertetik az egyes adatkezelések részleteit:
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Pályázat
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Pályázó képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím
- Telefonszáma

A pályázat
befogadásához
azonosítani
szükséges a
pályázó
képviselőjét
Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése a
pályázatban való
részvétel céljából

Szerződés
előkészítés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlen az
érintettől
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlen az
érintettől
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó

Program vége +
10 év
(Költségvetési

Pályázótól
származó adat

Igen

Pályázó
képviselője

Pályázó
kapcsolattartója

Pályázó mérlegképes
könyvelője

Azonosító,
összeférhetetlenségre vonatkozó
adatok

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Azonosító adat

- Név
- Összeférhetetlenségre
vonatkozó
egyéb adat

- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

- Név

A pályázat
befogadásához
azonosítani
szükséges a
Pályázó
kapcsolattartóját
kommunikáció
céljából
A pályázat
befogadásához
azonosítani
szükséges a

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
Jogi
kötelezettség
alapján
(2007. évi
CLXXXI. törvény
6. § (1) és 8. §
(1) bek.)
GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont
Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Jogos érdek
alapján
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Okiratot ellenjegyző
jogi képviselő

Árajánlatot adó

Beruházással
érintett ingatlan
tulajdonosa

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Azonosító,
ingatlannal
kapcsolatos jogra
vonatkozó adatok

Név
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Nyilvántartási
szám
- Név
- E-mail cím
- Telefonszám
-

- Név
- Lakóhely
- Tulajdonjogra, vagyoni
értékű jogra

Pályázó
mérlegképes
könyvelőjét a
pályázati
feltételeknek való
megfelelés
céljából
A pályázat
befogadásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése
A beruházás
keretében
beszerzésre
kerülő tárgyi
eszközök,
immateriális
javak esetén
minden
költségtétel
alátámasztására
független
árajánlat
csatolása
szükséges, mely
tartalmazhatja az
árajánlatot adó
személyes
adatait
A pályázat
elbírálásához
vizsgálni
szükséges a
beruházással
érintett ingatlan

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

támogatás
esetén)

Jogos érdek
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Nem, megadható
céges elérhetőségi
adat

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Igen

GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
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vonatkozó
adatok
Beruházással
érintett ingatlan
értékbecslője

Azonosító,
értékbecslői

tevékenyég
végzésére
jogosultságot
igazoló adatok

- Név
- Végzettség
- Értékbecslői

tevékenyég
végzésére
való jogosultság igazolása

tulajdonosi,
vagyoni
viszonyait
A pályázat
elbírálásához
vizsgálni
szükséges a
beruházással
érintett ingatlan
becsült értékét,
amihez
szükséges a
értékbecslői

Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Érintettől
származó adat

Igen

tevékenyég
végzésére való
jogosultságot
igazolni
Egyéni vállalkozó

Azonosító, SZJA
bevallásban
rögzített
személyes adatok

- Név
- Gazdasági tevékenységre
vonatkozó
adatok

A pályázat
elbírálásához
szükséges
vizsgálni az
egyéni vállalkozó
gazdasági
tevékenységét

Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
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Támogatói okirat, támogatás elszámolása
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Támogatott
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Támogatott
kapcsolattartója

Támogatott
mérlegképes
könyvelője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Név
Születési idő
Anyja neve
Állandó lakcím

- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

- Név
- Regisztrációs
szám
- Igazolvány-

szám

Okiratot ellenjegyző
jogi képviselő

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Név
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Nyilvántartási
szám

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

A pályázat
megvalósítása
során szükséges
a Támogatott
kapcsolattartójával kommunikálni
Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése a
támogatás
szabályszerű
elszámolásának
biztosítása
céljából
Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Jogos érdek
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázótól
származó adat

Igen

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

GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
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Támogatott
tulajdonosa

Támogatott
tulajdonosa

Támogatott
munkavállalói

Azonosító adatok

Azonosító,
átláthatóságra
vonatkozó adatok

Azonosító adatok,
munkaviszonyra
vonatkozó adatok

-

Név
Születési idő
Anyja neve
Állandó lakcím

- Neve
- Adóazonosító
jel
- Tulajdoni hányad
- Befolyás és
szavazati jog
mértéke

- Név
- Születési hely
és idő
- Anyja neve
- Munkaviszony
kezdete
- Bruttó munkabér
- Munkakör

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Szerződés
alapján

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése
céljából

Jogi
kötelezettség
alapján

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

(2011. évi
CXCV. törvény
50. § (1) bek.
c), és 2011. évi
CXCVI. törvény
3. § (1) bek. a),
b) és c) pontja)

Az adatkezelés
célja, annak
igazolása, hogy a
pályázat
eredményeként a
Támogatott új
munkahelyet
létesít

GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont
Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Igen

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

8

Támogatott
munkavállalói

Azonosító adatok,
képesítésre,
végzettségre
vonatkozó adatok

- Név
- Születési hely
és idő
- Anyja neve
- Képesítés,
végzettség
megnevezése,
megszerzésének ideje,
- Képesítést,
végzettséget
igazoló dokumentum
száma

Az adatkezelés
célja, annak
igazolása, hogy a
pályázat
eredményeként a
Támogatott
megvalósítja a
munkavállalók
képzését az
újonnan
alkalmazott
technológia
érdekében

Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatottól
származó adat

Igen

Szabálytalanság, visszakövetelés (Kizárólag abban az esetben, amennyiben a támogatói okiratban foglaltakat a Támogatott nem
teljesíti.)
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Támogatott
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

-

Név
Telefonszám
E-mail cím
Levelezési cím

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Okiratban,
jogszabályban
foglalt
kötelezettség
teljesítésével
kapcsolatos
szabálytalanság
megállapítása,
igények
érvényesítése

Szerződés
alapján

Az eljárás
befejezését
követő
megtérüléstől
számított 8 év

Adatkezelő

Nem történik ismételt
adatszolgáltatás

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