Adatkezelési tájékoztató
az „Azonnal cselekszünk” keretében meghirdetett
„Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” elnevezésű programban
kezelt személyes adatokhoz a pályázók, kedvezményezettek részére
Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Nonprofit Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos
80.; képviseli: Nagy Ádám ügyvezető; elérhetőségei: +36 1 555 2900; info@ofa.hu)
Adatvédelmi tisztviselő:
adatvedelem@ofa.hu)
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A személyes adatok kezelésének célja:
A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások napjainkban egyre több szállal
kapcsolódnak termékeik gyártása, értékesítése során a világpiachoz, ami ahhoz vezet,
hogy rajtuk kívül álló okok miatt tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés
következhet be, melyre leggyakrabban a termelés visszafogásával, s ennek
következményeképpen a munkaerő számának, vagy a ledolgozandó munkaórák
mennyiségének csökkentésével reagálnak. Az „Azonnal cselekszünk” program
(továbbiakban: Program) ezen átmeneti időszak alatt olyan segítséget nyújt, melynek
segítségével a vállalkozás megtarthatja meglévő munkaerőjét, majd az átmeneti
visszaesést követően a lehető legrövidebb idő alatt újra növekedési pályára állhat.
A Program legfőbb céljai a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámcsökkentések
megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti
működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási
struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett
munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása.
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.)
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A személyes adatok tárolásának időtartama: legfeljebb a Program befejezésétől
számított 10 év.
Érintettek köre: A Program keretében pályázó, kedvezményezett szervezetek képviselői,
tulajdonosai, kapcsolattartói, mérlegképes könyvelői, könyvvizsgálói, a csoportos
létszámcsökkentési szándékkal érintett, azon természetes személyek, akik után a kifizetett
munkabér és szociális hozzájárulás alapján a Kedvezményezett támogatásra jogosult.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések az Adatkezelő hatályos
adatvédelmi, adatkezelési szabályzata szerint történik. Az Adatkezelő a személyes
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
hozzáférni az Adatkezelő szervezetén belül 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 „Azonnal cselekszünk” program adatbázisa
Az adatok formátuma: papíralapú, digitális
Az adatok forrása: A személyes adatok magától a Pályázó szervezettől származó adatok.
Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy
az érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat.
Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat (visszavonás,
adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása,
adathordozhatóság, tiltakozás az adatok kezelése ellen), a jogorvoslatra vonatkozó
szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén),
valamint az Adatkezelő www.ofa.hu weboldalán elérhető általános Adatkezelési
tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető az alábbi linken keresztül:
http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
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.
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A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az 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 szervezet
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- Telefonszám
- E-mail címe

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

Szerződés
előkészítése
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)

Pályázó
szervezettől
származó adat

Igen

Pályázó szervezet
képviselője

Pályázó szervezet
tulajdonosa

Azonosító,
összeférhetetlenségre vonatkozó
adatok

Azonosító,
átláthatóságra
vonatkozó adatok

- Név
- Összeférhetetlenségre
vonatkozó
egyéb adat

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

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése a
pályázatban való
részvétel céljából

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
Jogi
kötelezettség
alapján
(2011. évi
CXCV. törvény
50. § (1) bek.
c), és 2011. évi
CXCVI. törvény
3. § (1) bek. a),
b) és c) pontja)
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Pályázó szervezet
kapcsolattartója

Pályázó szervezet
munkavállalói

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Azonosító
adatok, bérre
vonatkozó adatok

- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

- Név
- Adóazonosító
jel
- Munkakör
- Bruttó munkabér

A pályázattal
kapcsolatban
szükséges a
szervezet
kapcsolattartójával kommunikálni
A támogatási
feltételek
vizsgálata
céljából
szükséges
megadni a
munkavállalók
adatait

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

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Pályázó
szervezettől
származó adat

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó

Pályázó
szervezettől
származó adat

Igen

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

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

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

Támogatói okirat, támogatás elszámolása
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott
szervezet
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- Születési dátum
- Anyja neve
- Állandó lakcím
- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése
A pályázat
megvalósítása
során szükséges
a szervezet
kapcsolattartójával kommunikálni

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintettől
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatott
szervezettől
származó adat

Nem, amennyiben a
szervezet vezetője a
kapcsolattartó

Támogatott
szervezet
kapcsolattartója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
Jogos érdek
alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont
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Támogatott
szervezet
mérlegképes
könyvelője,
könyvvizsgálója

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

Támogatott
szervezet
munkavállalói

Azonosító adatok,
bérre vonatkozó
adatok

- Név
- Születési dátum
- Anyja neve
- Regisztrációs
szám
- Igazolvány érvényesség

- Név
- Adóazonosító
jel
- Munkakör
- Bruttó munkabér

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése, a
támogatás
szabályszerű
elszámolásának
biztosítása
céljából
Az adatkezelés
célja, a
támogatás
szabályszerű
elszámolásának
céljából
szükséges
megadni a
kedvezményezett
szervezet
munkavállalóinak
személyes adatait

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

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

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatott
szervezettől
származó adat

Igen

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Támogatott
szervezettől
származó adat

Igen

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

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Támogatott
képviselője

Azonosító,
elérhetőségi adatok

- Név
- E-mail cím
- Telefonszám

Szerződésben,
jogszabályban
foglalt
kötelezettség
teljesítésével

Szerződés alapján

Az eljárás
befejezését követő
megtérüléstől
számított 8 év

Adatkezelő

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
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Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása
Nem történik ismételt
adatszolgáltatás

kapcsolatos
szabálytalanság
megállapítása,
igények
érvényesítése
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