Adatkezelési tájékoztató a
Magyar Falu Program weboldalán megvalósuló adatkezelésekhez

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Magyar Falu Program www.magyarfaluprogram.hu oldala
(továbbiakban: Honlap) informatív tájékoztatást nyújtson a Magyar Falu Program keretében
történt fejlesztésekről és lehetőségekről, továbbá az oldal látogatói tájékoztatást kapjanak
személyes adataik kezeléséről valamint az adatkezelés további körülményeiről.
Az Adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Miniszterelnökség
Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Az adatkezelő webcíme: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A Honlap elérhetősége: www.magyarfaluprogram.hu
Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Laki Tibor
Elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@me.gov.hu
A Honlap használata során támogatott böngészők
Az oldal minden olyan böngészőt támogat, amely képes kezelni az ún. aria- és role
attribútumokat, vagyis az:
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome

A fentiektől eltérő böngésző használata során szolgáltatáscsökkenés, fennakadás fordulhat elő
a böngészési élményben.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a személyes adat és az
adatkezelés fogalmának meghatározása a következő:
1. „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;
Az alkalmazott legfontosabb jogszabályok
•

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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet

•
•

(általános adatvédelmi rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
• egyéb rendelet
A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata
Érintett/felhasználó: aki a www.magyarfaluprogram.hu oldalt böngészőn keresztül
meglátogatja, továbbá aki az Adatkezelővel a mfpinformacio@me.gov.hu elektronikus
levélcímen kapcsolatot kezdeményez/létesít
A Honlap révén megvalósuló adatkezelések
A Honlap kizárólag a Kapcsolat menü alatt található mfpinformacio@me.gov.hu elektronikus
levélcímre érkezett megkeresések kapcsán kezel személyes adatokat.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
A megkereső elektronikus
levélcíme, a megkereső által
megadott egyéb, előre nem
ismert személyes adatok

Az érintetti jogok
gyakorlásával összefüggő
adatok kezelése (pl. érintett
neve, elérhetősége, az
ügyével, kérelmével
kapcsolatos általa közölt
személyes adatok stb.)

Adatkezelés jogalapja
Természetes személyek
esetében az érintett
hozzájárulása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja
alapján, ugyanakkor
Adatkezelő tevékenysége
közfeladatnak minősül, így
az adatkezelés az
Adatkezelő közfeladatának
ellátásához is szükséges
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pontja).
Az adatkezelés az
adatkezelő közfeladatának
ellátáshoz szükséges (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e)
pontján alapul

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás az érintettel,
valamint szükség szerinti
beazonosítása
Az érintettől érkező
(érdeklődő) kérdések
megválaszolása, tájékoztatás
a Magyar Falu Programmal
kapcsolatban, különös
tekintettel a pályázatokra, az
az arculati elvárásokra
vonatkozóan.
Az érintett azonosítása,
kérelmének elbírálása és
teljesítése, annak
dokumentálása, az érintetti
jogok érvényesítésének
biztosítása

A személyes adatok tárolása a cél megvalósulásához szükséges ideig történik, továbbá az
érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben kezelt személyes adatok esetében a mindenkor
hatályos, az Adatkezelő által a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó
szabályok szerint kialakított Iratkezelési és Irattárazási szabályzata az irányadó.

A személyes adatok forrása
A személyes adatokat közvetlenül az érintett szolgáltatja.

Az adatok védelme és megismerhetősége
A személyes adatokhoz a Miniszterelnökség érintett kormánytisztviselői/munkavállalói
férhetnek hozzá kizárólag a feladataik ellátása érdekében és kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben.
Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik az
általa kezelt személyes adatok – többek között – jogosulatlan hozzáférés, valamint
jogosulatlan megváltoztatása elleni védelméről.
Statisztikai célú adatgyűjtés
A Honlap működése során kizárólag statisztikai célú, azonosításra alkalmatlan adatok kerülnek
felhasználásra.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt valamint
profilalkotási megoldásokat nem alkalmaz.
Adatfeldolgozásra vonatkozó adatok
•
•
•
•
•
•
•
•

A rendszer adatfeldolgozója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt..
Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Központi telefonszáma: 459-4200
Központi telefax száma: 303-1000
Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
Központi e-mail címe: info@nisz.hu

A NISZ Zrt. adatfeldolgozási tevékenység keretében látja el a Honlapot kiszolgáló (hardver)
infrastruktúra üzemeletetési feladatokat.
Trendency Online Zrt.
TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-047275
Adószám: 23745269-2-43
Székhely: 1092 Budapest, Knézits utca 12. fszt. 3.
A Trendency látja el a honlap fejlesztési és alkalmazásüzemeltetési feladatait.
Adattovábbítás
Nem történik adattovábbítás
A weblapon használt cookiek (sütik)
A sütik kisméretű, nem futtatható programok, állományok, információcsomagok - amelyeket a
szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi azt, amelyek adatbázist képeznek a
felhasználó eszközén/gépén egy elkülönített mappában. Céljuk többek között, hogy a honlap

egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót,
személyre szabni a tartalmakat, megjegyezhetik a beállításokat (vagy pl. az űrlapokat nem kell
ismételten kitölteni).
A sütik használatát az érintett letilthatja a böngészőben, ugyanakkor a tiltást követően az oldal
funkcionalitása csökken(het).
A rendszer használata során a sütik használatával kapcsolatban az oldalon az alábbi üzenet
jelenik meg:

Oldalunk az alábbi tevékenységekhez a számítógépén tárolt adatokat (sütiket/cookiekat)
használ:
•
•
•

Egyéni beállítások: jelenleg ez az Ön által beállított alapértelmezett nyitóoldal.
Statisztikai jellegűek: a portál látogatottságával és felhasználásával összefüggő
adatok, melyet általában harmadik félnél, mint külső szolgáltatónál tárolunk.
Ezek az adatok időnként feldolgozásra kerülnek.
Egyik adat sem tartalmaz Önről semmilyen személyes, azonosításra alkalmas
információt, kivéve ha önszántából, email-ben felveszi velünk a kapcsolatot.

Sütik elfogadása
Sütik elutasítása
Jogorvoslat
Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és azok érvényesítési
lehetőségei. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
•

Visszavonás joga (GDPR 7. cikk): amennyiben egyes adatok kezelése az Ön
hozzájárulásán alapul, e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön megismerheti különösen az Adatkezelő által
kezelt személyes adatait, az adatkezelés módját és körülményeit, valamint az adatokról
másolatot kérhet.
•

Az adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása, valamint az érintett („akire a
személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme érdekében, a tájékoztatási, a
hozzáférési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre vonatkozó kérelmet benyújtó és
az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása érdekében az eljárás
azonosításhoz kötött. Az azonosítás érdekében Adatkezelő - a cél elérésére alkalmas - további
személyes adatok kezelésére jogosult.
Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt
személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes
adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek
•

függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
•

Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikk): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely
szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára
továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni.
Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő
kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha:
o az adatkezelés személyes jellemzők bármilyen automatizált és személyes adatok
kezelése keretében történő kiértékelésére irányul (profilalkotás)
o az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges
Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az
adatok további kezelését.
•

•

Törlés joga (GDPR 17. cikk): A tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán az
érintett kizárólag abban az esetben élhet törlési jogával, amennyiben az adat az Adatkezelő
közfeladata ellátásához/végrehajtásához, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásához a továbbiakban nem szükséges.
A fentieket figyelembe véve az érintett kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő
általi törlését, amennyiben:
o az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok
kezelésére;
o Ön a visszavonás vagy tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében; o
adatainak kezelése jogellenes;
o adatait a valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.
•

Korlátozás joga (GDPR 18. cikk): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az
Adatkezelőtől. Ilyen esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen
adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás
feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van
szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az
Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és
amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők. A korlátozás joga az alábbi esetekben
érvényesíthető:
o Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.
o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
o az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt,
azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését.
•

Jogorvoslat joga (GDPR VIII. Fejezet): amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük
a személyes adataihoz fűződő jogait, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Felügyeleti Hatóság székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. A
Felügyeleti Hatóság postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

A Felügyeleti Hatóság telefonszáma: +36 (30) 683-5969;
A Felügyeleti Hatóság email-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Felügyeleti Hatóság honlap címe: www.naih.hu
Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni, amely
az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtjae be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

