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Iktatószám: XI/13/2021/KOPA 

Adatkezelési tájékoztató  

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (a 
továbbiakban: EFOP) kapcsolódó eredménykommunikációs feladatkörében „Mit adott nekem az EFOP” 
címmel rajzpályázatot hirdet, melynek célja az EFOP eredményeinek széleskörű megismertetése. A 
pályázat lebonyolítása és az eredménykommunikációs tevékenysége során adatkezelőként kezeli a 
pályázatban résztvevő természetes személyek (a pályázók, és 18 éven aluli pályázó esetén a törvényes 
képviselő, a továbbiakban: Érintett) személyes adatait. 

A pályázaton való részvétel feltétele az önként kitöltött, aláírt hozzájáruló nyilatkozat és a pályamű 
egyidejű, elektronikus beküldése a pályázati felhívásban megadott elektronikus levelezési címre. 

A hozzájáruló nyilatkozatot a kitöltést és aláírást követően PDF (szkennelt) vagy digitális fénykép (jpeg, 
png) formátumban kell megküldeni az alkotás beküldésével egyidejűleg, az alkotással egy e-mailben. 

A pályázat beküldésekor a pályázati anyaghoz meg kell adni a hozzájáruló nyilatkozatban kért adatokat, 
melyek közül személyes adatnak minősül a pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe és 
életkora, 18 éven aluli pályázó esetén a törvényes képviselő neve és telefonszáma, e-mail címe, postai címe; 
továbbá a pályázó egyéb adatai, úgymint tanintézménye neve és címe, az alkotása címe és a készítéskor 
alkalmazott technika, valamint a pályamű. 

Az adatkezelési tájékoztatót a pályázat benyújtását megelőzően az Érintett megismeri. Mivel a pályázat 
elbírálásához az adatkezelés szükséges, az Adatkezelő csak az ehhez való hozzájárulás esetén tekinti a 
pályázatot benyújtottnak. 

A hozzájáruló nyilatkozat mellett a pályaművet az eredeti alkotásról készült PDF (szkennelt) vagy digitális 
fénykép (jpeg, png) formátumban kell megküldeni úgy, hogy a hosszabbik oldala fekvő kép esetén 
minimum 1400 pixel, álló kép esetén minimum 1050 pixel méretű legyen. 

Az alkotást és a nyilatkozatot tartalmazó e-mail méretkorlátja 20 MB. 

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és az Érintettet (Önt) 
megillető jogokról. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 
27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a következő: 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ; 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; 

  „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; 
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 „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; 

 „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; 

- „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv. 
 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény   
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 26/2019. 

(VIII. 15.) EMMI utasítás 
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  
 
 
Összefoglaló tájékoztató az a „Mit adott nekem az EFOP” rajzpályázat esetében 

 a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről 

 

Adatkezelő: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Adatkezelő elérhetőségei: székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
postai címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
e-mail címe: info@emmi.gov.hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének 
neve, elérhetőségei: 

Orbánné dr. Nagy Edit 
E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu  
Postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
Tel: +36 (1) 795 9118 

Adatkezelés célja: „Mit adott nekem az EFOP” rajzpályázat lebonyolítása és 
az alkotások eredménykommunikációs célú felhasználása, 
nyilvánosságra hozatala. 

Kezelt személyes adatok köre: A pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe, 
IP-címe, 18 éven aluli pályázó esetén a törvényes 
képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe, IP 
címe, továbbá a pályázó életkora, tanintézménye neve, 
címe, alkotása címe, a készítéskor alkalmazott technika, és 
a pályamű. 

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont) 
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Személyes adatok kezelésének időtartama: Elektronikusan a kezelt személyes adatokat az Adatkezelő 
legkésőbb a pályázatok elbírálását követő 90 napig kezeli, 
ugyanakkor az alkotásokat, az alkotások címét, valamint a 
pályázók nevét és életkorát a pályázatok elbírálását követő 
5 évig kezeli. 
Papíralapon a személyes adatokat az Adatkezelő a 
pályázatok elbírálását követő 5 évig kezeli. 

 

Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR 
tartalmazza (különösen a GDPR 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. 80., és 82. 
cikkei). Az alábbiakban ismertetjük a legfontosabb érintetti jogokat.  

Tájékoztatás kéréséhez való jog 
 
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. 
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön 
adatkezeléssel összefüggő jogairól.  
 
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon 
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és 
élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Hozzáféréshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 
 
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes 
adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

 adatkezelés célja(i), 

 az érintett személyes adatok kategóriái, 

 az adatkezelés időtartama, 

 arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, 

 az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai, 

 a jogorvoslati lehetőségek. 
 
Az Ön kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen 
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint költségtérítést állapíthat meg az alábbi esetekben: 
 
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
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Adatbiztonság 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen. 
Adatkezelő a technikai mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 
a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban 
hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolat eszközök. 
 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő 
köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 
egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés az Érintett személyének 
azonosításához kötött. 
 
Helyesbítéshez és a törléshez való jog 
 
Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak 
helyesbítését (módosítását). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat 
pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 
elérhetőségen értesíti az Érintett személyt. 
 
Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés 
célja megszűnt, ha Ön visszavonta hozzájárulását, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatok 
tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. 
 
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbította. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az 
Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 
elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben 
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az 
adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 
azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
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Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, illetve Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 
az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához 
való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 
Hozzájárulás visszavonása 
 
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a személyes adataihoz fűződő jogait, panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).  

A Felügyeleti Hatóság székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

A Felügyeleti Hatóság postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

A Felügyeleti Hatóság telefonszáma: +36 1 391 1400;  

A Felügyeleti Hatóság faxszáma: +36 1 391 1410;  

A Felügyeleti Hatóság email-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A Felügyeleti Hatóság honlap címe: www.naih.hu 
 
Önnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható.  
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
https://birosag.hu/torvenyszekek 
Amennyiben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az 
Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérhet tájékoztatást. 

Személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó kérdésekben Ön az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat. 

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, 
kisegítő jelleggel az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szabályai, valamint az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

