
Adatvédelmi Tájékoztató 

1. Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű társaság, mint adatkezelő (a 
továbbiakban: Adatkezelő) az http://efop.unp.hu oldal felhasználóinak, látogatóinak, mint 
érintetteknek a személyes adatait tiszteletben tartja. 

2. Adatkezelő adatai: 
Név: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely és levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 49. 
Telefonszám: +361 411 30 78 
Email cím: info@ujnemzedek.hu 

3. Az Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok betartására, különösen:  
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info 
tv.)  
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  
 

4. Adatkezelések 

Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések 
Az 1. pontban rögíztett oldal regisztrációt tesz lehetővé. Regisztrációra az Adatkezelő Alapítója által 
kiírt pályázat nyertes szervezeteinek képviselőinek van lehetősége.  
 
Adatkezelő tájékoztatja a pályázatok nyerteseit, így a projektek lebonyolításában résztvevő 
érintetteket (pl. kapcsolattartó, képviselő, projektmenedzser stb), hogy az érintettek alábbi 
személyes adatait kezeli: 

- név; 
- e-mail cím; 
- azon rendezvényekkel kapcsolatos információk, melyeken az érintett személyesen megjelent.  
 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Az adatkezelés 
időtartama 

Kereszt- és 
vezetéknél 

A projekt 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Együttműködési 
megállapodás 
teljesítése 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A projekt lezárását 
követő 5 év 

E-mail cím A projekt 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Együttműködési 
megállapodás 
teljesítése 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A projekt lezárását 
követő 5 év 

Rendezvényekkel 
kapcsolatos egyéb 
információk 

A projekt 
teljesítésének 
ellenőrzése 

Együttműködési 
megállapodás 
teljesítése 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A projekt lezárását 
követő 5 év 

5. Az Adatkezelő az érintett által megadott adatait a hatályos jogszabályokban, valamint uniós 
normákban meghatározott adatkezelési alapelvek szerint, az adott adatkezeléshez rendelt időtartamig 
kezeli. Az adatokhoz az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai férnek hozzá, illetve az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint önálló adatkezelő, az Adatkezelő tulajdonosi joggyakorlója 
(Alapítója). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma eseti jellegű adattovábbítások címzettje, mely 
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keretében Adatkezelő személyes adatok nélküli, de azokra esetlegesen következtethető (pl. létszám) 
adatokat továbbít.  

6. Az Adatkezelő tájékoztatja a honlap felhasználóit, hogy az 1. pontban rögzített oldal egy vagy több 
cookie-t használ, melyek révén a érintett böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k 
elhelyezése nem tartalmaz vírust és nem okoz kárt a érintett számítógépén, illetve az érintett 
személyének azonosítására nem alkalmasak. Az érintett dönthet úgy, hogy kikapcsolja a sütik 
engedélyezését az oldalon, melynek legészszerűbb módja, ha adatkezelő a saját böngészőjén keresztül 
állítja be a sütik kikapcsolását. A érintettek további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről a 
Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális 
Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja, illetőleg 
az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldal. 

7. Az Adatkezelő a érintett adatait az 5. pontban írtak figyelembevételével harmadik félnek kizárólag a 
érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adja ki kivéve, ha jogszabály ettől eltérően 
rendelkezik. 

8. Az Adatkezelő internetes oldala bármilyen adat megadása nélkül is látogatható. 

9. Előzetes tájékoztatás:  

Az adatkezelésre az 1. pontban rögzített internetes oldalon található internetes tartalmak 
felhasználóinak önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.  

10. Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítése érdekében történik, amelyben az érintett az egyik fél, és 
a szerződés megkötése érdekében a jelen tájékoztató 4. pontjában rögzített személyes adatok 
szükségesek.  

11. Az adatkezelés célja:  

A rögzítésre kerülő adatok célja a projekt teljesítésének ellenőrzése, valamint a nyertes szervezetek 
azonosítása. Emellett az egyes járulékos adatokat, melyekből az érintettek azonosítását vagy 
azonosíthatóságát teszik lehetővé, statisztikakészítés, illetve az érintettek jogainak védelme 
érdekében kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban 
rögzített, vonatkozó pontokban meghatározott céloktól eltérően, más célra nem használja fel. 

12. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért 
kizárólag az azt megadó személy felel. 

13. Érintettet megilletik a következő, adatvédelemmel összefüggő jogosultságok:  

- Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. 
meghatározott feltételek szerint:  

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),  

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),  
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c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),  

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai 
kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),  

e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az adatkezelő törölje (törléshez való jog),  

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és  
g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog). 

 
- Az érintettnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:  
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

b) személyes adatainak helyesbítését: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb 

feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje. 

d) személyes adatainak kezelésének korlátozását:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

i. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

ii. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

iii. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

iv. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

- Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:  

a) személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Az érintett jogosult arra, 

hogy a rá vonatkozó, általa egy 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, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és 

automatizált módon történik. 

b) tiltakozzon az adatkezelés ellen: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés 

érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 

az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok 

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

c) ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: Az 

érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

14. Jogorvoslat:  

Az Érintett az érintetti jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén bármikor érvényesítheti, illetőleg 
esetleges panaszát benyújthatja.  

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 49. 
Telefonszám: +361 411 30 78 
Email cím: info@ujnemzedek.hu 

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető 

számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi. 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott 

személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. 

 

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

Hatóság neve:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Hatóság rövidített neve:  NAIH 

Székhely:    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap:    www.naih.hu  

Email:     ugyfelszolgalat@naih.hu  

13. Az adatokat az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, illetve adatkezelő Alapítója 
jogosultak megismerni, azok nem kerülnek közzétételre. 

14. Az érintett az Info tv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján az Adatkezelő, illőtőleg 

bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza 

esetén. 

15. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, 

továbbá megteszi azokat a technikai, szervezeti jellegű intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 

felvett, tárolt, továbbított, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak 
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érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, kiszivárgását, egyéb módon történő 

nyilvánosságra kerülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

16. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan 

módosítsa. Adatkezelő a változások életbe lépését megelőzően, legalább 3 naptári nappal korábban 

értesíti az érintetteket a jelen tájékoztatóban bekövetkező változásokról. Az Adatkezelő jelen 

adatvédelmi tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a 1. pontban rögzített weboldal 

vonatkozó aloldalán.  

Budapest, 2018. július 01. 


