Adatkezelési tájékoztató
„Vállalkozó Start” Programban
kezelt személyes adatokhoz a célcsoport részére
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A személyes adatok kezelésének célja:
A „Vállalkozó Start” elnevezésű program (továbbiakban: Program) keretében a KözépMagyarország régió területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, Pest
megyében, illetve Budapesten bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel,
vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év alatti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők
(továbbiakban: érintettek) beazonosításához, tájékoztatásához, toborzásához, alkalmassági
vizsgálatához és kompetenciaméréséhez, a programba és vállalkozói képzésbe vonási
feltételek vizsgálatához, a Program keretében igénybe vehető szolgáltatások nyújtásához,
továbbá az érintettekkel történő kapcsolattartáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése.
Az érintettek bemeneti feltételeknek történő megfelelését, alkalmasságát a toborzást végző
Adatfeldolgozó vizsgálja. A Program első komponensében a természetes személyként bevont
érintettek vállalkozói képzésben, üzleti terv-, és vállalkozásindítási tanácsadásban részesülnek,
összeállítják leendő vállalkozásuk részletes üzleti tervét, majd ennek bírálatát és jóváhagyását
követően létrehozzák vállalkozásukat, melyet egy éven keresztül az Adatkezelő az általa
megbízott felnőttképzésért, tanácsadásért és mentorálásért felelős szolgáltatók bevonásával
nyomon követ és mentorál.
A Program második komponensében a létrejött vállalkozások vissza nem térítendő támogatásra
pályáznak, a támogatást az Adatkezelő elektronikus felületen történő pályáztatással és
pályázati elszámolással biztosítja.
A személyes adatok kezelése a Programba lépési feltételek vizsgálata, és 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 a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ezen rendelkezés,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján történik
az adatkezelés, amennyiben az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja
fénykép, videó-, illetve hanganyagok készítéséhez.

•

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 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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•

GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja: a megváltozott munkaképesség tényére
vonatkozó adat kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok tárolásának időtartama: legfeljebb a Program befejezésétől számított
10 év.
Érintettek köre: A Program keretében érintett a Programba jelentkező, támogatásban,
szolgáltatásban részesülő természetes személyek.
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: A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül
csak azon foglalkoztatottak jogosultak hozzáférni, 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:
•

az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók,

•

Magyar Államkincstár,

•

Innovációs és Technológiai Minisztérium,

•

a támogatás felhasználását ellenőrző
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal),

•

hatósági szervezetek (pl.: nyomozó hatóság, ügyészség).

szervezetek

(pl.:

Állami

Számvevőszék,

A Program céljainak megvalósításában az alábbi területeken működnek közre adatfeldolgozók:
•

a Program on-line adminisztrációs rendszerének fejlesztésében és kezelésében (on-line
adatnyilvántartás),

•

toborzási, kiválasztási (kompetenciamérés írásban és szóban) folyamataiban és az
ehhez
kapcsolódó
adatok
on-line
adminisztrációs
rendszerben
történő
nyilvántartásában,

•

a Programba vonást követő képzésben, tanácsadásban, mentorálásban,

•

az elkészített, véglegesített üzleti tervek bírálatában.

Esetleges további Adatfeldolgozók bevonásáról az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.
Adatbázis/nyilvántartás neve: „Vállalkozó Start” Program adatbázisa
Az adatok formátuma: papíralapú, digitális
Az adatok forrása: A személyes adatok magától az érintettől 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,
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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 Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás nem érintheti a
jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.
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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Előregisztráció
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

A Programban
részt venni
kívánó
érdeklődő

- Azonosító, elérhetőségi adatok, Program
feltételeire vonatkozó alapadatok

-

Név
E-mail cím
Születési év
Lakóhely, település
- Választott képzési helyszín

A képzés iránt
érdeklődők
igényeinek
felmérése, az
előregisztráció
pontos
időpontjának
nyilvántartása

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
Program vége
+ 10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem

Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Program iránt
érdeklődő

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- E-mail cím

Tájékoztatás,
kapcsolattartás

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, de egyébként
nem küldhető hírlevél

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

Hírlevél küldés

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

Regisztráció
Érintett

Adatkategória

Személyes
adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

A Programban
részt venni
kívánó
célcsoporttag

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- Email cím

Programba való
jelentkezés
érdekében
adatok megadása

Hozzájárulás
alapján

Visszavonásig,
legfeljebb a
Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Nem, de egyébként
nem tud jelentkezni a
Programba

GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont
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Jelentkezés
Érintett

Adatkategória

Személyes adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

A Programban
részt venni
kívánó
jelentkező

Azonosító,
elérhetőségi
adatok, Program
feltételeire
vonatkozó
alapadatok

- Név
- Születési név
- Születési hely és
idő
- Anyja neve
- Telefonszám
- Lakcím, tartózkodási hely,
- Iskolai végzettség
- Álláskeresői státusz
- Többségi tulajdon
más vállalkozásban
- Megváltozott munkaképességű személyként történő
nyilvántartásra vonatkozó adat
- Kompetenciamérés eredménye

Programban való
részvétel
feltételeinek
megfelelés
vizsgálata

Szerződés alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
Kivéve:
a megváltozott
munkaképességre
vonatkozó adat,
melynek megadása
önkéntes, a
hozzájárulás
bármikor
visszavonható

Legfeljebb a
Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül
az érintett

Nem, de egyébként
nem kezdhető meg az
érintett Programba
vonási feltételeinek
vizsgálata

A Programban
részt venni
kívánó
jelentkező

A Program
feltételeire
vonatkozó
alapadatok

Megváltozott
munkaképességre
vonatkozó adat
megadása nem
kötelező

Hozzájárulás
alapján
GDPR 9. cikk (2)
bekezdés a) pontja
Programba való
részvétel
feltételeinek
megfelelés
vizsgálata

Szerződés alapján
GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)
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Toborzó

Nem, de egyébként
nem vonható be a
Programba

Programba vonási szerződés
Érintett

Adatkategória

Személyes adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi
adatok

- Név
- Születési név
- Születési idő és
hely
- Anyja neve
- Állandó lakcím
- Tartózkodási helye

Támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése,
Programba vonási
szerződés
megkötése

Szerződés
alapján

Közvetlenül az
érintett

Igen

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

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Képzés és tanácsadás elszámolása
Érintett

Adatkategória

Személyes adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító,
képzésben
részvételre,
képzés
teljesítésre
vonatkozó adatok

- Név
- Születési név
- Születési hely és
idő
- Anyja neve
- Állampolgársága
- Adóazonosító jel
- TAJ-szám
- Állandó lakcíme
- Tartózkodási helye
- Képzésen való
részvételre és teljesítésének eredményére vonatkozó adat

A képzésen történő
részvétel és a
képzés
teljesítésének
igazolása, a
támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztratív
kötelezettségek
teljesítése

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Képző
intézmény

A Képző intézmény
szolgáltat adatot

GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont
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Üzleti terv
Érintett

Adatkategória

Személyes adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
érintett
adatszolgáltatása

Támogatott

Azonosító, üzleti
tervhez
kapcsolódó
adatok

- Név
- Születési név
- Születési hely és
idő
- Anyja neve
- Lakcím, postacím
- E-mail
- Telefonszám
- Üzleti terv bírálat
eredményére vonatkozó adat

A Támogatott által
benyújtott üzleti
terv alapján a
további támogatás
feltételeinek
vizsgálata

Szerződés
alapján

Üzlet terv
bíráló

Az Üzlet terv bíráló
szolgáltat adatot

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

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Érintett

Adatkategória

Személyes adat

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adat
forrása

Kötelező-e az
adatszolgáltatás

Támogatott

Azonosító,
elérhetőségi
adatok,
vállalkozásra
vonatkozó adatok

-

Mentorálási
szolgáltatás
biztosítása a
Támogatott által
létrehozott
vállalkozás részére

Szerződés
alapján

Program vége +
10 év
(Költségvetési
támogatás
esetén)

Közvetlenül az
érintett

Igen

Mentorálás

Név
E-mail cím
Telefonszám
Vállalkozásra vonatkozó adat

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

A Honlap látogatásával kapcsolatos automatikus adatok: Az internetes kapcsolat fenntartása során a Honlap látogatója által használt böngészőprogrammal, domain névvel, a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok az
Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.
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