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PETŐFI KULTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
1. TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy 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) szóló 2016. 
27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében 
foglaltaknak megfelelően tájékoztatást nyújtson az Ön által a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő részére (a továbbiakban: Adatkezelő) -  az 
Adatkezelő által meghirdetett pályázati felhívásokkal kapcsolatosan - rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak kezeléséről. 
 
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, és szükség estén módosítja annak 
tartalmát.  
 
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (GDPR szerint) 
 
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; 
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; 
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; 
érintett (Ön): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak.  
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3. ADATKEZELŐ, ELÉRHETŐSÉGEI 

 
Neve: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.  
Cégjegyzékszám: 01-10-141338  
Képviseli: Mihály Erzsébet vezérigazgató 
Levelezési címe: 1509 Budapest, Pf. 32. 
E-mail címe: info@petofiugynokseg.hu 
Telefonszáma: +36-30-129-2429 
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: dr. Demeter Zsombor, e-mail címe: 

zsombor.demeter@petofiugynokseg.hu  

4. ADATFELDOLGOZÓ 
 

Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek végrehajtása során adatfeldolgozói minőségben igénybe 

veszi az alábbi szervezet szolgáltatásait: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., PIR szám: 329112) 

Az Adatfeldolgozó üzemeltetési és szoftverfejlesztési tevékenységet nyújt az Adatkezelő részére az 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER), az Adatkezelő kezelésében lévő 
támogatási igények és támogatási jogviszonyok vonatkozásában. Az Adatfeldolgozó a megkapott 
személyes adatokat saját célra nem használja fel, kizárólag technikai adatkezelési és adatfeldolgozási 
műveleteket végez az Adatkezelő számára.  
 
5. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, IDŐTARTAMA 

 
A személyes adatok kezelése a pályázatok és a támogatott projektek megvalósításának időszakában 
eltérő terjedelműek.  
 
5.1.  Pályázatok kezelése 
 
- adatkezelés célja: pályázat elbírálása, kapcsolattartás 
- kezelt személyes adatok köre: a pályázó (természetes személy), a pályázó nevében eljáró 

személy(ek), illetve tulajdonosaik, kapcsolattartók azonosító és elérhetőségi adatai 
- adatkezelés jogalapja: a támogatói okirat kibocsátáshoz – az érintett előzetes hozzájárulása 

alapján – a pályázó kérelmére tett lépések 
- adatkezelés időtartama: támogatói döntés meghozatalát követő 5 évig 
Az érintett adatszolgáltatásra nem kötelezett, de a pályázat (regisztráció) nem nyújtható be a releváns 
azonosítási és elérhetőségi adatok nélkül. 
 
5.2. Támogatott projektek megvalósítása 
 
- adatkezelés célja: a támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátása 
- kezelt személyes adatok köre: a kedvezményezett, a szállító(k) nevében eljáró személy(ek), illetve 

tulajdonosaik, kapcsolattartók azonosító és elérhetőségi adatai 
- adatkezelés jogalapja: támogatói okirat 
- adatkezelés időtartama: a kedvezményezett beszámolójának jóváhagyásától számított 10 évig 
Az érintett adatszolgáltatásra nem kötelezett, de a támogatási jogviszonyból eredő jogok gyakorlására, 
illetve kötelezettség teljesítésére csak így van lehetőség. 

mailto:zsombor.demeter@petofiugynokseg.hu
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6. SZEMÉLYES ADATOK LEHETSÉGES CÍMZETTJEI, HARMADIK SZEMÉLYEK 
 
Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt álló 

munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az 

Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozónál mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek, valamint belső 

szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. 

Az adatok kezelése során az Adatkezelő az érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve köteles 
más adatkezelők, harmadik felek, vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozók (címzettek) számára 
továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez:  

- szerződés teljesítése érdekében, vagy szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez 
szükséges;  

- jogszabály előírása alapján kötelezettség, vagy közfeladat ellátáshoz szükséges;  

- jogos érdekre tekintettel szükséges;  

- az érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges.  
 

A lehetséges címzettek köre: 

- az Adatkezelő működését, illetve a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását 

ellenőrző szervek (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Petőfi Irodalmi Múzeum, Állami 

Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb 

szervek) 

- hatósági adatkérésre jogosult szervezetek (pl. rendőrség, ügyészség, NAV stb.) 

Az Adatkezelő külföldre nem továbbít személyes adatokat.  

7. AZ ÖNT (ÉRINTETTET) MEGILLETŐ JOGOK AZ ADATKEZELÉS SORÁN 
 

➢ Előzetes tájékozódáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre 

jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 

➢ Hozzáférési jog: 

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 információkhoz hozzáférést kapjon. 

➢ Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy 

hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt az Adatkezelő 

megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát. 

➢ Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen 

alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg. 
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➢ Adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog): 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést. 

➢ Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

➢ Tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az 

Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. 

➢ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profialkotást: 

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.  

Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt. 

➢ Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről: 

Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira 

és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi 

incidensről. 

➢ Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes 

adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

➢ Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező 

erejű döntésével szemben. 

➢ Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatok nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették a jogait. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – a felmerülő 

probléma megoldása érdekében – először Társaságunkkal egyeztessen. 
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Az Adatkezelő az Ön jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 

egy hónapon belül megvizsgálja és szükség szerint intézkedik, melynek tényéről egyidőben értesítést 

küld az Ön részére. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  Az Adatkezelő 

szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt 

további egy hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

az érintettet.  

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, 

továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes 

kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, 

közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését 

eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst 

haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 72 órán belül 

javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárítására és az incidens kezelésére. Az Adatkezelő szavatolja, 

hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 


