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Jelen adatkezelési tájékoztató esetében adatkezelőnek minősül az ÉMI Nonprofit Kft. (székhelye: 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26., cégjegyzékszáma: 13-09-176128, e-mailcím: info@emi.hu, 
honlap: www.emi.hu , továbbiakban: ÉMI vagy Társaság).  

 

Fogalmak: 

SZEMÉLYES ADAT: személyes adatnak minősül bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható 
természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret - és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

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. Az ÉMI, mint jogi személy adatkezelőnek minősül. 

ADATKEZELÉS: adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet. Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 

ADATKEZELŐ SZEMÉLY: a Társaság azon munkavállalója, illetve a Társasággal szerződéses vagy egyéb 
kapcsolatban álló természetes személy, aki személyes adatokat érintő adatkezelést vagy feldolgozást 
végez. 

ADATVÉDELMI INCIDENS: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

ÉRINTETT: az adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a 
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 
név, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható. 

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 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 (általános adatvédelmi rendelet). 

Szabályozás: 

Jelen Tájékoztató az ÉMI Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÉMI) által meghirdetett TDIJ-ÉMI-2022 
azonosító számú Támogatási program keretében benyújtott támogatási kérelemben, valamint az ÉMI 
által kiadott Támogatói Okiratokban szereplő személyes adatok, így:  

• a Kedvezményezett személyes adatai, valamint  

• a kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.  

Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek szabályozásával határozza meg, 
ennek megfelelően férhetnek hozzá az adatokhoz az Adatkezelő személyek. 
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Az adatkezelés tárgya: 

Jelen Tájékoztató az ÉMI által kiadott támogatói okiratokkal kapcsolatosan kezelt személyes adatok 
kezelésére vonatkozik. Ide értendő:  

a) a támogatói okirat kiadásával kapcsolatosan az ÉMI részére megadott vagy szükségszerűen 
tudomására jutott személyes adatok,  

b) az ÉMI részéről kapcsolattartóként megjelölt természetes személy esetében az ÉMI-vel 
fennálló jogviszonyán alapuló adatkezelés, és  

c) a Kedvezményezett részéről kapcsolattartóként megjelölt természetes személy esetében az 
ÉMI és a Kedvezményezett közötti szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés.  

A jelen Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében 
nem alkalmazhatók.  
 

Az Adatkezelő nem vezetett be és nem működtet automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali 
eljárást, nem végez profilalkotást. 
A konkrét adatkezelési célokat és a személyes adatok tárolásának időtartamát az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

Az adatkezelés megnevezése és 
célja 

Az adatkezelés 
jogalapja 

A kezelt adatok 
köre 

Az adatkezelés 
időtartama 

Hozzáférés 

A fent megnevezett Támogatási 
programban való részvétel. 
Az adott támogatói okirat kiadásával, 
teljesítésével, a teljesítés 
elősegítésével, a támogatással 
összefüggő kapcsolattartás 
biztosítása, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésével, a 
jogviszony módosításával, a 
támogatás visszafizetésével vagy a 
támogatói okirat visszavonásával 
kapcsolatos kommunikáció 
biztosítása. 

GDPR 6. 
cikk (1) (b) 
pontja 

a) a Támogatási 
igényt 
benyújtóra/Kedvez
ményezettre 
vonatkozó 
személyes adatok,  
b) a kapcsolattartó 
természetes 
személy:  
• neve  
• beosztása  
• telefonszáma  
• e-mail címe. 

A támogatói okiratban 
rögzített személyes 
adatok őrzési ideje 
legfeljebb az adott 
okiratra irányadó őrzési 
ideig tart.  
Az államháztartásról 
szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 101. § -a 
szerint a támogató és a 
kedvezményezett a 
költségvetési 
támogatásokkal 
kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot köteles 
a kedvezményezett 
beszámolójának 
támogató általi 
jóváhagyásától számított 
legalább tíz évig 
megőrizni.  
A kezelt személyes 
adatokat haladéktalanul 
töröljük, ha nem a 
jogszabályokban 
meghatározott célból 
történt az adatkezelés, 
vagy az adatkezelés célja 
megszűnt. 
A nem megvalósult 
projekt esetén: a 
támogatási igény 
benyújtását követő 3 év 
 

Az ÉMI-nél az adatok 
megismerésére jogosultak 
a támogatási kérelem 
kezelésében, a támogatói 
okirat kiadásában, 
visszavonásában, 
módosításában, 
teljesítésében, a 
felhasználás 
ellenőrzésében, a 
támogatás 
visszafizetésében, az 
okirat nyilvántartásában 
közreműködő szervezeti 
egységek, így különösen 
az adott okiratot kiadó 
illetékes szakterület, a 
gazdálkodási szakterület, 
illetve a jogi szakterület 
foglalkoztatottai. 

 
Az adatok forrása:  
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Az ÉMI részéről megjelölt kapcsolattartó esetében az ÉMI nyilvántartása, a Kedvezményezett 
esetében a Kedvezményezett adatszolgáltatása.  
 
 
 
Adatfeldolgozók: 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a fenti adatkezelések kapcsán Adatfeldolgozókat 
nem vesz igénybe: 

 

Adattovábbítás: 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a fenti adatkezelések kapcsán adattovábbításra 
kötelezett az alábbiak szerint: 

 
Az adattovábbítás célja Adatok címzettje 

A támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez Innovációs és Technológiai Minisztérium  
PIR azonosító: 764410  
Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  
Postai címe: 1440 Budapest Pf. 1.  
Elektronikus címe: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu  
 
Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: 
dr. Dakos Zsuzsanna  
postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  
e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@itm.gov.hu 

 
Adatbiztonság: az érintettek személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő 
információbiztonsági szabályozást tart fenn, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának 
módjait és feltételeit, illetve a hozzáférési szabályokat. 
Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal 
védi. Az adatkezelő az adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot 
használ. 
Az esetleges adatkezelési incidensek kezeléséről az Adatkezelő szabályzatban rendelkezett. 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:  

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (milyen személyes adatait, milyen jogalapon, 
milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezeli az adatkezelő); 

- személyes adatainak helyesbítését; 
- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását;  
- egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve  
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

 
Ha az adatkezelés kiadott támogatói okirat teljesítése céljából történik, a törlési kérelmet nem tudjuk 
teljesíteni. 
 
A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük az Érintetteket, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az 
adott kérés teljesítése az Adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve, hogy 
a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok 
feltételekhez kötik. 
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Az Érintett a fenti jogait az ÉMI Adatvédelmi tisztviselőjéhez intézett levél (postai vagy e-mail) útján 
gyakorolhatja. Az Adatvédelmi tisztviselő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 30 napon belül megválaszolja, melynek teljesítése díjmentesen történik. 
A kérelmek teljesítésére vonatkozó határidő indokolt esetben 60 nappal meghosszabbítható. 
 
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 
Somogyi Kinga, MIR és IBIR vezető 
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 
E-mail: adatvedelmitisztviselo@emi.hu 
 
Az érintett támogatást igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(http://naih.hu; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-
1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt nyújthat be arra 
hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy 
annak közvetlen veszélye fennáll. Az érintett személy személyiségi jogai megsértése esetén 
bírósághoz fordulhat. 
 
Hatályos: 2022. február 14. 
 
 
 
 

 


