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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez 

 

Ön az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) által finanszírozott programban 

vesz részt. Az alábbiakban részletesen tájékozódhat arról, hogy a kérdőívben adott 

válaszait ki, milyen célból ismerheti meg, mennyi ideig kezelheti. A személyes adataival 

kapcsolatos jogairól is részletes tájékoztatást kaphat az alábbiakban.  

  

Az adatkezelők neve, elérhetősége:  

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Weboldal:palyazat.gov.hu 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

Telefonszám: +36-1-795-1700 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: esza-adatjog@itm.gov.hu 

 

Adatkezelő az adott fejlesztési program végrehajtásáért felelős Irányító 

Hatóság 

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság 

Cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Weboldal: palyazat.gov.hu 

E-mail cím: eutamogatas@emmi.gov.hu 

Telefonszám: +36 1-273-4250 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: eutamogatas@emmi.gov.hu 

 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, mint Irányító Hatóság 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 

Weboldal: http://gazdasagfejlesztes.gov.hu 

E-mail cím: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

Telefonszám: +36-1-896-6666 

 

 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

Miniszterelnökség, Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, mint Irányító Hatóság  

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

Weboldal: palyazat.gov.hu 

E-mail cím: kozigprogramok@me.gov.hu 

Telefonszám: +36 1 896-0000 

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 

Weboldal: https://www.palyazat.gov.hu/    

E-mail cím: vekop@pm.gov.hu 

mailto:eutamogatas@emmi.gov.hu
mailto:eutamogatas@emmi.gov.hu
http://gazdasagfejlesztes.gov.hu/
mailto:kozigprogramok@me.gov.hu
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A fenti adatkezelők közös adatkezelőknek minősülnek, melynek keretében közösen 

határozzák meg az adatkezelés célját és eszközeit. 

 

 

1. Az adatkezelés célja  

 

A vonatkozó Európai Uniós előírások (1304/2013/EU rendelet 5. cikke) közös 

eredménymutatók előállítását írják elő, amelyek révén az ESZA programok eredményei 

uniós szinten összesíthetőek, illetve összehasonlíthatóak lesznek. Az Ön adatai az 

eredménymutatók előállításához szükségesek, amelyek előállítása az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium és az Irányító Hatóság, mint adatkezelők jogszabályban 

meghatározott feladata. Az Ön számára nem kötelező az adatfelvételi ív kitöltése, azzal 

nagyban segíti a munkánkat és az uniós támogatással megvalósuló programok 

hatékonyságát.  

 

 

 

 

2. Az adatkezelés jogalapja  

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében Európai 

Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendeletének 5. cikk (1) bekezdése által 

meghatározott, és ugyanezen rendelet I. és II. mellékletében szereplő kimeneti- és 

eredménymutatók bejelentési kötelezettségének teljesítése, azaz az EU Általános 

Adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdekű feladat 

végrehajtása.  

 

 

 

3. Az adatkezelés folyamata  

 

Az adatkezelés az alábbi folyamatban valósul meg:  

 

a) Ön tájékoztatást kap az adatfelvételi ívben szereplő személyes adatai kezelésével 

kapcsolatban; 

b) Dönt arról, hogy kitölti-e az adatfelvételi ívet; 

c) Kitölti az adatfelvételi ívet (amennyiben így dönt) papíron, vagy elektronikus 

felületen;  

Amennyiben papíron töltötte ki:  

d) Átadja az adatfelvételi ívet a Kedvezményezett képviselőjének; 

e) Kedvezményezett képviselője az adatait rögzíti egy elektronikus rendszerben; 

Miután Ön, vagy a Kedvezményezett képviselője rögzítette adatait az elektronikus 

rendszerben:  

f) Az elektronikus rendszerben az adatok elérhetővé válnak az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium meghatározott munkatársai számára,  

g) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium összesített, személyhez nem köthető 

adatokat küld az Irányító Hatóságnak; 

h) az Irányító Hatóság az adatokat összesítve, nem személyhez köthető formában 

továbbítja az Európai Bizottság számára; 

i) A program lebonyolításában részt vevő Irányító Hatóság a projektek 

megvalósulásának szabályszerű megvalósulása céljából helyszíni ellenőrzéseket 

folytat le a Kedvezményezettnél, melyek során az Irányító Hatóság számára 

hozzáférhetővé válnak a kérdőívek tartalmát képező személyes adatok. 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megbízott közvélemény kutató cég a 

programban való részvételét követő 6 hónap múlva az Ön által megadott 

elérhetőségeken (telefon, vagy e-mail cím) megkeresheti Önt, hogy a program hosszú 

távú eredményeiről érdeklődjön egy rövid kérdőív keretében.   

 

Az adatfelvételi ív kitöltését bármikor megtagadhatja, a már kitöltött adatfelvételi ívet 

visszakérheti, vagy az adatok rögzítése előtt kérheti, hogy a rögzítést ne hajtsák végre.  

 

4. Az adatkezelők személye és az adatfeldolgozók köre  

 

Jelen tájékoztató tartalmát képező adatkezelési folyamat során az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, valamint az Irányító Hatóság közös adatkezelőknek 

minősülnek, melynek keretében közösen határozzák meg az adatkezelés célját és 

eszközeit. 

 

Az Ön személyére vonatkozó adatok az adatkezelőként eljáró Innovációs és Technológiai 

Minisztérium kezelésében lesznek elérhetőek. A program lebonyolításában részt vevő 

Irányító Hatóság és az Európai Bizottság csak statisztikai adatokat kap meg a rendszeres 

adatszolgáltatásban. Az Irányító Hatóság továbbá esetenként hozzáférhet személyes 

adatokhoz az általa végzett helyszíni ellenőrzések során. Az ellenőrzések során történő 

személyes adatok kezelésének célja az arról való megbizonyosodás, hogy az adott 

projekt lefolyása megfelelően, szabályszerűen történik. 

 

 

Adatfeldolgozók 

 

A program befejezését követően az 1304/2013/EU rendelet előírásai szerint felmérjük a 

program hosszabb távú hatását, ezért a program befejezése után fél évvel a résztvevők 

egy részét a Minisztérium által erre kiválasztott és szerződött közvélemény-kutató 

partner cége megkeresheti (telefonon vagy e-mailben), hogy egy rövid, 5-10 percet 

igénylő kérdéssor megkérdezésével adatokat kérjen be Öntől a program hosszú távú 

hatásainak mérése érdekében. A közvélemény-kutató cég álnevesítve kap adatokat,  ami 

alapján mintaképzés történik, és ez után keresik meg név szerint az érintetteket. 

 

  

Adatfeldolgozóként jár el az adatrögzítő rendszer informatikai szolgáltatója, az Új Világ 

Nonprofit Szolgáltató Kft.  

 

Az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@ujvilag.gov.hu 

Cím: H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Weboldal: https://ujvilag.gov.hu/ 

Telefonszám: Tel: +36-1/550-1500 

 

Az alábbi adatok abban az esetben relevánsak, ha az Ön adatait a projektet végrehajtó 

Kedvezményezett képviselője rögzíti az elektronikus rendszerbe.  

 

Az Ön adatát rögzítő Kedvezményezett: 

Elérhetősége: (telefonszám, weboldal, cím) 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van ilyen): 

 

A programok hatásaival, eredményeinek értékeléseivel foglalkozó a Minisztérium által 

erre kiválasztott és szerződött cégek csak összesített, statisztikai adatokat, vagy 

álnevesített adatokat kapnak meg.   

 

Az adatfeldolgozók csak feladataik ellátásához szükséges mértékben ismerhetik meg az 

adatokat és dolgozhatnak az adatokkal.  
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5. Az adatkezelés időtartama  

 

Önt a program elkezdésekor és befejezésekor kérjük a kérdőívek kitöltésére. Az adatokat 

mindaddig megőrizzük, amíg a projekt egyéb dokumentumait is. A megőrzési idő a 

projekt dokumentumaira vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A. § 

értelmében legalább 2027. december 31. (Az időszak végén zajló projekteknél a 

megőrzési idő kitolódhat.)  

 

 

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban  

 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog  

 

Ön jogosult arra, tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, az adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségeiről, 

adatvédelmi tisztviselő (k) személyéről és elérhetőségeiről, a személyes adatok 

címzettjeiről, és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről 

(ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát). Ezt a 

tájékoztatást a jelen tájékoztatónk rendelkezésre bocsátásával adjuk meg. 

Jelen tájékoztató és így az adatkezelésben felmerülő bármely lényeges módosításról a 

megfelelő módon tájékoztatjuk Önt a továbbiakban. 

 

6.2. Hozzáférési jog 

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban részletes tájékoztatást kapjon. 
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6.3. Helyesbítéshez való joghoz 

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését, és hogy az Ön személyes adatainak helyesbítését indokolatlan késedelem 

nélkül megtegyük. 

 

 6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Ön személyes adatainak kezelésének korlátozását, 

abban az esetben, ha az alábbi tényezők valamelyike fennáll: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes 

adatainak pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását 

megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.  

 

6.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR)  6. cikk (1) 

bekezdésének e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásán vagy f) pontja szerinti 

jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

 

6.6. A jogok gyakorlásának keretei  

 

Jogainak érvényesítésével kapcsolatban fordulhat az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumhoz az esza-adatjog@itm.gov.hu elérhetőségen, vagy pedig az Irányító 

Hatóság kapcsolattartójához.   

 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (általános 

adatvédelmi rendelet), rövidítve GDPR tartalmazza.  
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Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel 

szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok 

megadására lesz szükség. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszoljuk meg.  

 

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postafiók: 1530 

Budapest, Pf.: 5.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni 

személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.  

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. június 16. napjától érvényes. 


