
 
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

1. Általános tájékoztató 

 

Az Adatkezelő neve: 

 

 

KÖZÉP-EURÓPAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT NONPROFIT KFT. 

(továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”); székhely 1095 Buda-
pest, Ipar utca 5. 

 

Az Adatkezelő képvise-
lője: 

 

Csík László ügyvezető 

A Társaság, mint Adatke-
zelő által kezelt honlap 
és kapcsolódó pályázati 
webes felület: 

www.halo.baross-palyazatok.eu (továbbiakban: „HÁLÓ”) 

Az adatkezelés jogalapja: 

 

Az érintett hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes ada-
tok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (to-
vábbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pont; továbbá a HÁLÓ-ban 
történő regisztráció során megadott adatokra a pályázattal kapcsolatos 
előkészítő kommunikáció és szerződés előkészítése és teljesítése kap-
csán van szükségünk, így a regisztráció a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontján alapul. 

Az adatkezelés célja: 

 

 

Az adatkezelő által üzemeltetett [HÁLÓ online pályázati rendszer] pá-
lyázatkezelő webfelületén, a HÁLÓ-n történő regisztrációt követően 
feltöltött pályázatok befogadása, értékelése, és pályázatok esetében a 
támogatási szerződések elkészítése, kezelése, kapcsolattartás.  

A személyes adatok meg-
ismerésére jogosult adat-
feldolgozók: 

 

Az Adatkezelő pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó mun-
kavállalói; a pályázatok értékelése és a támogatási szerződések lebo-
nyolítása során bevont munkavállalók és külső szakértők, akik az adatra 
vonatkozóan önálló döntést nem hozhatnak.  

A személyes adatok táro-
lásának időtartama: 

 

A pályázat megvalósítását (a kedvezményezett záró beszámolójának tá-
mogató általi elfogadását) követő 10 évig, minden egyéb esetben 5 év 
(a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő). 

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím, szakmai képzettség. 

http://www./


 
 

 

Amennyiben Ön a HÁLÓ-n nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok harmadik országba történő továbbítását nem végezzük, és ezt a 
jövőben sem tervezzük. 

Amennyiben ez részünkre jogilag kötelező, úgy a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint az 
Ön által megadott személyes adatokat továbbíthatjuk harmadik felek vagy közigazgatási szer-
vek részére (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy, ha jogosultak 
vagyunk így eljárni (pl. bűncselekménnyel kapcsolatos nyomozás vagy jogaink és érdekeink bi-
zonyításához és érvényesítéséhez). 

 
 

2. Az adatkezeléssel érintettek jogai és érvényesítésük módja 

Az adatok kezelése során az Adatkezelő az érintett egyes személyes adatokat jogosult, illetve 
köteles harmadik fél számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez (1) 
szerződés teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) jogszabály előírása alapján, vagy (3) jogos 
érdekre tekintettel lehetséges, vagy (4) az érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges. 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóhoz megadott hozzájárulása visszavonásának regisztrálását – 
technikai okokból 5 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy 
jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adato-
kat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselek-
ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának meg-
szüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőriz-
zük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntetőeljárás lefolytatásának idő-
tartama alatt. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érin-
tettnek 

a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról 
és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adat-
kezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatke-
zeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jog-
szabályi helyekről), 

b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének kor-
látozását, amennyiben kérelmét nem teljesítjük, annak kézhezvételét követő 15 napon be-
lül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával –elektroni-
kus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált 
módon történik), valamint 

d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése 
ellen, amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást annak kéz-
hezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és 
döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltako-
zása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, to-
vábbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltako-
zással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a til-
takozási jog érvényesítése érdekében.  



 
 

e) Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor in-
gyenesen visszavonja (postacím: 1095 Budapest, Ipar utca 5., e-mail cím: 
info@tradehouse.hu). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzá-
járuláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét. 

f) Önnek joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, pos-
tacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bíró-
sághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per 
– az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti Ha-
tósághoz is benyújthatja panaszát. 

Ön nem köteles a személyes adatok megadására. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az adatszol-
gáltatás elmaradásának lehetséges következménye a pályázata befogadásának meghiúsulása. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és 
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat (postacím: 
1095 Budapest, Ipar utca 5., e-mail cím: palyazat@ceednetwork.hu). A személyes adatok kezelése te-
kintetében a főbb irányadó jogszabályok: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

 

3. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 
www.hatarontul.hu weboldalon történik. 

 

Budapest, 2019. január 14. 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.hatarontul.hu/

