Adatkezelési Tájékoztató az Európai Szociális Alap által finanszírozott programok
résztvevői számára az állami foglalkoztatási szervnek adatkezeléséhez
Ön az Európai Szociális Alap vagy Európai Szociális Alap+ (a továbbiakban: ESZA) által
finanszírozott programban vesz részt. Az alábbiakban részletesen tájékozódhat arról, hogy a
kérdőívben adott válaszait ki, milyen célból ismerheti meg, mennyi ideig kezelheti. A
személyes adataival kapcsolatos jogairól is részletes tájékoztatást kaphat az alábbiakban.
1. Fogalmak
1.1. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
1.2. „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.
1.3. „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.
1.4. “GDPR” az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete.
1.5. „ESZA”: Európai Szociális Alap.
1.6. „REACT-EU”: kiegészítő támogatás, melyet a COVID-19 világjárvány okozta válságot
ellensúlyozó intézkedésekhez nyújt az Európai Unió.
1.7. „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.
1.8 „Állami foglalkoztatási szerv”: A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelettel állami foglalkoztatási
szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), a fővárosi
és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki.
Az adatkezelők neve, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Adatkezelő
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Budapest Főváros Kormányhivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Adatvédelmi
tisztviselő
elérhetősége
Dr. Dakos Zsuzsanna
adatvedelmi.tisztviselo@itm.gov.hu
dr. Balla Viktor
adatvedelem@bfkh.gov.hu
Dr. Pércsi Éva
adatvedelem@pest.gov.hu
dr. Kovács Róbert
kovacs.robert@bacs.gov.hu

neve,

Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Tolnai Olívia
adatvedelem@baranya.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal
Gyenge Norbert
gyenge.norbert@bekes.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei dr. Madácsi Imre
Kormányhivatal
madacsi.imre@borsod.gov.hu
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
vezeto@csongrad.gov.hu.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Dr.
Halmainé
Dr.
Takács
Rita
halmaine.takacs.rita@fejer.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal dr. Partos Csilla
partos.csilla@gyor.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
dr. Tar Ilona
hivatal@hajdu.gov.hu
Heves Megyei Kormányhivatal
dr. Vizes Violetta
adatvedelem@heves.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tóthné Koricsánszky Ágnes
Kormányhivatal
tothne.agnes@jasz.gov.hu
Komárom-Esztergom
Megyei Bendik Zsuzsanna
Kormányhivatal
bendik.zsuzsanna@komarom.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal
adatvedelem@nograd.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal
Safferné dr. Bajczi Andrea
adatvedelem@somogy.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei dr. Barczi Ákos
Kormányhivatal
adatvedelem@szabolcs.gov.hu
Tolna Megyei Kormányhivatal
dr. Horváth Mónika
horvath.monika@tolna.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal
kormanyhivatal@vas.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Dr. Árpásy Tamás
arpasy.tamas@veszprem.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal
Molnár András István
hivatal@zala.gov.hu
Járási hivatalok
Az adott megyei kormányhivatal adatvédelmi
tisztviselője az illetékes.
További elérhetőség: https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/foosztaly
https://nfsz.munka.hu/tart/szervezetunk
2. Érintett ESZA programok
Ifjúsági garancia program
Út a munkaerőpiacra program
Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány
munkaerőpiaci hatásainak kezelésére
Veszélyhelyzeti bértámogatás
kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés
céljából
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A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és
termelékenységének javítása a munkaerő
fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21

3. Az adatkezelés célja
járási hivatal

kormányhivatal

miniszter

Az Európai Szociális Alap által finanszírozott
intézkedésekben résztvevőkről
- az
uniós
szintű
eredmények
monitoringja és értékelése,
- a közös indikátorok mentén történő
tagállami
jelentéstétel
teljesíthetősége,
- valamint
a
támogatások
felhasználása ellenőrizhetőségének
biztosítása érdekében kezeli az
adatokat.
Az Európai Szociális Alap által finanszírozott
intézkedésekben résztvevőkről
- az adatok összesítése,
- a járási hivatal európai uniós
támogatással
megvalósuló
tevékenységeinek
koordinálása
érdekében
közvetlenül hozzáfér az adatokhoz. A
kormányhivatal az adatokat a feladatai
ellátása során kezeli.
Az Európai Szociális Alap által finanszírozott
intézkedésekben résztvevőkről
- az adatok összesítése,
- a közös indikátorok előállítása,
- a kormányhivatal európai uniós
támogatással megvalósuló
tevékenységeinek koordinálása
érdekében
közvetlenül hozzáfér az adatokhoz.
A miniszter az adatokat a feladatai ellátása
során kezeli.
A miniszter az Európai Unió pénzügyi
alapjaiból és más külföldi alapokból
támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási,
képzési
és
informatikai
programok
megvalósításának tervezése és szervezése,
valamint ezen programok megvalósítása
keretében történő támogatás folyósítása
érdekében kezeli az adataokat.

Az Európai Szociális Alap és Európai Szociális Alap + (a továbbiakban: ESZA)
finanszírozású programokra vonatkozóan az Európai Parlament és a Tanács 2013.
december 17-i 1304/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet) és Európai Parlament és a Tanács 2021. június 24-i (EU)

2021/1058 rendeletének az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról
(továbbiakban: 2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. és II. melléklete ún.
közös indikátorok előállítását írja elő, amelyhez szükséges a résztvevők személyes és
különleges (a továbbiakban: egyéni) adatainak gyűjtése.
A közös eredménymutatók előállítása révén az ESZA programok és REACT-EU (ESZA)
eredményei uniós szinten összesíthetőek, illetve összehasonlíthatóak lesznek. Az Ön adatai
az eredménymutatók előállításához szükségesek. Az Ön számára nem kötelező a
Nyilatkozat jelen tájékoztató 4. pontjában szereplő g) alpont gc)-ge), gg) és gh) pontjaiban
meghatározott adatokat kitöltése, de azzal nagyban segíti a munkánkat és az uniós
támogatással megvalósuló programok hatékonyságát.
4. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, valamint e) pontja,
közérdekű feladat végrehajtása, míg a különleges személyes adatok tekintetében a 9. cikk
(2) bekezdés a) és f) pontja.
5. A kezelt személyes adatok köre:
Az állami foglalkoztatási szerv, mint adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:
a) a természetes személyazonosító adatokat,
b) az állampolgárságot, valamint a bevándorolt, a letelepedett vagy a menekültstátuszt,
c) a belföldi lakó- vagy tartózkodási helyet,
d) az iskolai végzettséget, szakképesítést,
e) annak tényét, hogy 3 évnél fiatalabb kisgyermeket nevel-e saját háztartásában,
f) TAJ számot,
g) az intézkedésbe történő belépésekor a munkaerő-piaci, társadalmi helyzetével
összefüggő következő adatokat:
ga) az intézkedésbe történő belépés dátumát,
gb) munkaerő-piaci státuszát,
gc) annak tényét, hogy megváltozott munkaképességűnek minősül-e,
gd) annak tényét, hogy a gc) alponton belül fogyatékossággal élőnek minősül-e,
ge) a résztvevő nemzetiségének megjelölését,
gf) annak tényét, hogy tartós munkanélkülinek minősül-e,
gg) annak tényét, hogy egyéb, a támogatásnyújtásnál figyelembe vett szempontból
hátrányos helyzetűnek minősül-e,
gh) annak tényét, hogy hajléktalan-e.
h) az intézkedésből történő kilépésekor a munkaerő-piaci helyzetével összefüggő
következő adatokat:
ha) az intézkedésből történő kilépés dátuma,
hb) a résztvevő munkaerő-piaci státuszát,
hc) annak tényét, hogy álláskeresési tevékenységet folytat-e,
hd) annak tényét, hogy oktatásban vagy szakképzésben részt vesz-e,
he) annak tényét, hogy az intézkedés keretében képzettséget szerzett-e,
hf) annak tényét, milyen szolgáltatásban, illetve támogatásban részesült a program
keretében.
6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása
harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon
található szervezethez, illetőleg a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
Egyik adatkezelés során sem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás, illetőleg a
személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.

7. Az adatkezelés időtartama
Önt a program elkezdésekor és befejezésekor kérjük a kérdőívek kitöltésére. Az adatokat
mindaddig megőrizzük, amíg a projekt egyéb dokumentumait is. A megőrzési idő az Flt.
57/D.§ (5) bekezdése alapján az Európai Szociális Alapnak a 2014–2020 közötti európai
uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági
időszak lezárását követő öt év, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.)
Korm. rendelet 346.§-a alapján a megőrzési idő a projektmegvalósítás befejezésétől
számított öt év.(Az időszak végén zajló projekteknél a megőrzési idő kitolódhat.)
8. Az ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
8.1. Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
részletes tájékoztatást kapjon.
8.2. Helyesbítéshez való joghoz
Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését, és hogy az Ön személyes adatainak helyesbítését indokolatlan késedelem
nélkül megtegyük.
8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Ön személyes adatainak kezelésének korlátozását,
abban az esetben, ha az alábbi tényezők valamelyike fennáll:
•
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak
pontosságát;
•
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
•
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
•
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
8.4. Törléshez való jog
Ön kezdeményezheti személyes adatainak az adatkezelő általi törlését, amennyiben:
- az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott
adatok kezelésére,
Ön a visszavonás jogával élt és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs
más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
- adatainak kezelése jogellenes,
- adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.

Ilyen esetben az adatkezelő megvizsgálja kérelmét és amennyiben az adatok törlése
lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon
személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható
módon számára elérhetők.
8.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásán vagy f) pontja szerinti jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.6. Adathordozhatósághoz való jog
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:
ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése
- és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
8.7. Visszavonáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
9. Az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat
végzők) személye
Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami
foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)
Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adószáma: 10585560244
A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti
meg.

10. Adattovábbítás más szerv vagy személy részére
Az adatokba az Flt. 57/D. § (3) bekezdése
a) a foglalkoztatáspolitika koordinációjával, a foglalkoztatási és képzési célú programok
kidolgozásával, a hazai és nemzetközi források felhasználásával megvalósuló
fejlesztési programok kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai
ellátása érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
b) nemzetközi források felhasználásával megvalósuló fejlesztési programok
kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai ellátása érdekében a
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint az uniós támogatások
felhasználásának ellenőrzését végző szerv tekinthet be.
Az Flt. 57/D. § (4) bekezdése alapján egyéni szintű nyomon követéshez rögzített adatok
statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra
alkalmatlan módon - átadhatók.
Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők
bizalmasan kezelik, azokat kizárólag anonimizált módon — név és további azonosítható
adatok nélkül — összesítve továbbítják az Irányító Hatóság, a fejlesztéspolitikai adatbázis és
információs rendszert kezelő minisztérium és az Európai Bizottság számára.
11. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását
és
elérhetőségét
az
alábbi
linken
keresztül
tekintheti
meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek). Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok
sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei
megtalálhatóak az alábbi elérési útvonalon: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,-kapcsolat.html

