Segédlet a projektgazdák adatkezelésével kapcsolatos kötelezettségei
teljesítéséhez
A 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet GDPR) elvárása, hogy a személyes adatok kezelését végző személyek, szervezetek e tevékenységet
szabályozott módon és az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett végezzék.
A fejlesztéspolitikai támogatások igénybe vétele során a támogatást igénylők, kedvezményezettek (a
továbbiakban: adatkezelők) kezelik a projektek megvalósításában közreműködő munkavállalók,
szerződéses partnerek és további résztvevők (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait. Az
adatkezelők a támogatások igénybe vételével kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése
során számos személyes adatot bocsájtanak a támogatáskezelő szervek rendelkezésére, melyek
azokat további adatkezelési célok mentén kezelik.
Tekintettel arra, hogy a támogatáskezelő szervek nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a projektek
minden érintettjével, ezért különösen fontos a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett
adatkezelések jogszerűségének és az érintettek megfelelő tájékoztatásának szavatolása. Mindezt
figyelembe véve, a pályázati felhívásokban és az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek
szerint a támogatáskezelő szervek a fentieket a helyszíni szemlék, ellenőrzések során ellenőrizhetik.
Terjedelmi okokból a dokumentum nem tér ki az adatkezelők kötelezettségeinek teljes körű
bemutatására. Jelen dokumentum célja az adatkezelők alapvető módszertani támogatása az
adatkezelések jogszerűsége és az érintettek tájékoztatása tekintetében.

Fogalmak magyarázata:
A GDPR 4. cikke alapján a segédletben használt fogalmak meghatározása a következő:






„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 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;
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Az adatok jogszerű kezelése:
A személyes adatok jogszerű kezelése érdekében fontos tisztázni az adatkezelés jogalapját, melyet a
támogatások felhasználása során a következők képezhetik:




az adatkezelővel kötött munkaszerződés
az érintettel kötött egyéb szerződés (a szerződésnek rendeznie kell a személyes adatok kezelését)
jogszabály, mely az érintett adatainak kezelését írja elő az adatkezelő számára



A fentiek hiányában:
az érintett hozzájárulása

Az adatkezelő feladata tehát, hogy a projektek érintettjeinek adatait a megfelelő szerződéses, vagy
jogszabályi jogalapok figyelembe vételével kezelje. Ennek hiányában – azoktól az érintettektől, akik
nem rendelkeznek az adatkezelővel kötött munkaszerződéssel, vagy egyéb szerződéssel –
hozzájárulást szükséges szerezni az érintettek személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintett hozzájárulása akkor érvényes, ha az érintett önkéntesen, konkrét és megfelelő
tájékoztatás alapján, egyértelműen kinyilvánítja akaratát - nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján1, - hogy az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
beleegyezését adja. Az írásos hozzájárulások megszerzéséhez kidolgozásra került egy mintasablon,
melyet felhasználhat az érintettek hozzájárulásának rögzítésére, dokumentálására. A hozzájárulási
sablon elérhető a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 linkre kattintva, a „GDPR” mappában.
Az adatkezelés jogszerűségének és a hozzájárulás feltételeinek részletes szabályait a GDPR 6-8. cikkei
tartalmazzák.
Amennyiben eddig nem teljesítette e kötelezettségét, kérjük, késedelem nélkül pótolja a
hiányosságokat.

Tájékoztatási kötelezettség:
Az adatkezelés egyik kiemelt követelménye az érintettek tájékoztatása. Ennek érdekében készült el
egy általános adatvédelmi tájékoztató, amely felhasználható az Ön tájékoztatási kötelezettségének
teljesítéséhez. (Amennyiben már teljesítette ezt a kötelezettségét, a dokumentum segítségére lehet
abban, hogy kiegészítse saját adtakezelési tájékoztatóját.) Az adatkezelési tájékoztató elérhető a
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 linkre kattintva, a „GDPR” mappában.
A tájékoztatást az adatok megszerzését megelőzően szükséges megtenni, ha azok az érintettől
származnak. Amennyiben az adatok nem az érintettől, hanem más külső adatforrásból kerülnek
megszerzésre, a tájékoztatást ésszerű időn belül, de legkésőbb a megszerzést követő egy hónapon
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Hozzájárulást – a papír alapú nyilatkozaton történő dokumentáláson túl – sokféle, a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján meg lehet adni, például, ha az érintett valamely internetes
honlapon bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy ha az érintett a képernyőn megfelelő műveleteket hajt
végre. A módszertani útmutató a hozzájárulás megszerzésének lehetséges módozatai közül az írásos nyilatkozat
úján történő hozzájárulás megszerzéséhez nyújt segítséget.
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belül meg kell tenni. A tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek részletes szabályait a GDPR 12-14.
cikkei tartalmazzák.
Az adatkezelő feladata, hogy a tájékoztatást az érintett számára könnyen elérhető, jól látható és
jól olvasható formában, írásban vagy más módon biztosítsa. Az érintett kérésére szóbeli
tájékoztatás is adható. Javasoljuk, hogy az Ön által alkalmazott adatkezelési tájékoztatót lehetőség
szerint tegye honlapján hozzáférhetővé az érintettek számára, vagy juttassa el hozzájuk írásos,
vagy elektronikus úton. Amennyiben az eddigiekben nem teljesítette e kötelezettségét, kérjük,
késedelem nélkül pótolja e hiányosságokat.

További adatkezelési tájékoztatók:
A támogatáskezelő szervek által végzett adatkezelések további részletei az elektronikus
támogatáskezelő
rendszerekről
szóló
adatkezelési
tájékoztatóból
ismerhetők
meg:
https://www.palyazat.gov.hu/adatvedelem.
Amennyiben az adatkezelő Európai Szociális Alapból támogatott projektet valósít meg és annak
keretében résztvevői adatfelvételt végez, az e tevékenységről szóló adatkezelési tájékoztató a
„ESZA_Adatkezelesi_tajekoztato_resztvevoknek” címen az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.
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