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Az Otthon Melege Program HGCS/2017 energia megtakarítást eredményező cseréje 

alprogram újranyitásával kapcsolatban nyújtott költségvetési támogatás 

felhasználásának helyszíni ellenőrzése tekintetében alkalmazott adatkezelési tájékoztató 

 

1. Adatkezelő adatai 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

cím:  1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. 2. em. 

levelezési cím:  1277 Budapest 23. Pf. 55. 

számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

számlaszám:    10023002-00337373-00000017 

adószám:  25118764-2-41 

cégjegyzékszám:  01-09-200849 

cég képviselője:  Ivacs Balázs ügyvezető 

(a továbbiakban mint: Adatkezelő), 

 

1.1. Az adatvédelmi tisztviselő 

 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartó azon 

érintettek (természetes személyek) számára, akik személyes adataiknak Adatkezelő általi 

kezelésével, illetve ezzel összefüggő jogaik gyakorlásával kapcsolatban megkeresik. Az 

érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@nfsi.hu. 

 

1.2. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok 

 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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/GDPR); 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.); 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény; 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet. 
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2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok 

 

Adatkezelő az Otthon Melege Program HGCS/2017 energia megtakarítást eredményező cseréje 

alprogram újranyitásával kapcsolatban megítélt költségvetési támogatás szabályszerű 

felhasználásának helyszíni ellenőrzése keretében az alábbi személyes adatokat kezeli: 

 

2.a.) A költségvetési támogatásban részesített természetes személyek esetében 

 

Kezelt személyes 

adatok kategóriái 
Adatkezelés célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

név (vezetéknév, 

keresztnév), lakcím, 

személyi igazolvány 

szám, adóazonosító 

jel, telefonszám, e-

mail cím, a támogatói 

okiratban szereplő 

további személyes 

adatok (pl. aláírás, a 

támogatás 

felhasználásával 

vásárolt termék) 

a költségvetési 

támogatásban 

részesített személy 

beazonosítása 

 

a támogatás 

szabályszerű 

felhasználásának 

ellenőrzése 

Adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

 

2011. évi CXCV. 

törvény (54. §, 55. §) 

 

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (100-

101/A. §) 

Adatkezelő 

mindenkori hatályos 

iratkezelési 

szabályzatában 

meghatározott 

időtartamig 

 

a fenti időtartamot 

követően Adatkezelő 

törli az adatokat 

 

2.b.) A költségvetési támogatást elszámoló kereskedő helyszíni ellenőrzése esetében 

 

Kezelt személyes 

adatok kategóriái 
Adatkezelés célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

a támogatás 

kereskedőre történő 

engedményezésére 

vonatkozó 

kétoldalúan aláírt 

szerződés, illetve a 

kapcsolódó számla 

adatai (pl. név -

vezetéknév, 

keresztnév – aláírás, 

cím) 

 

egyéni vállalkozó 

kereskedő esetén 

a költségvetési 

támogatás 

engedményesének 

minősülő kereskedő 

beazonosítása 

 

a támogatás 

szabályszerű 

felhasználásának 

ellenőrzése 

Adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

 

2011. évi CXCV. 

törvény (54. §; 55. §) 

 

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (100-

101/A. §) 

Adatkezelő 

mindenkori hatályos 

iratkezelési 

szabályzatában 

meghatározott 

időtartamig 

 

a fenti időtartamot 

követően Adatkezelő 

törli az adatokat 



 

 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és  

Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

 
 

3 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. | 1277 Budapest 23, Pf: 55. | titkarsag@nfsi.hu 

 
 

adószám, lakcím, 

regisztrációs szám 

 

a kereskedő 

képviseletére jogosult 

személy neve, 

tisztsége 

 

A kezelt személyes adatokhoz Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott 

költségvetési támogatással, illetve annak ellenőrzésével kapcsolatban munkakörükből folyó 

feladatokat látnak el, vagy ezek végrehajtásának ellenőrzését, irányítását végzik. 

 

A 2.a.) valamint a 2.b.) pontokban megjelölt személyes adatok szolgáltatása Adatkezelőre 

vonatkozó törvény előírásain alapul, azaz Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges. A törvény által előírt személyes adatok szolgáltatásának hiányában az 

adott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését akadályozza az érintett, amelynek 

következtében Adatkezelőnek a támogatás szabálytalan felhasználását állapítja meg. 

 

2.1. A kezelt személyes adatok forrása 

 

Adatkezelő a helyszíni ellenőrzések keretében kezelt személyes adatokat az érintettől szerzi be. 

 

3. Az adattovábbítás címzettjei 

 

Adatkezelő által a helyszíni ellenőrzések végrehajtásába bevont szerződött partner 

cégnév: Pegazus’76 Kft. 

székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 30. 3. em. 1. 

elérhetőség: +36 20 997 0901 

 

Adatkezelő számára pályázatkezelő rendszert üzemeltető szerződött partner 

cégnév: Pointfive Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1071 Budapest, Bajza utca 2. fszt. 1. 

elérhetőség: +36 20 446 4873 

 

Adatkezelő számára pályázati pénzügyi rendszert üzemeltető szerződött partner 

cégnév: INNOSMART Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 20. 

elérhetőség: +36 70 380 3368 

 

4. A kezelt személyes adatok védelme 

 

Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az érintett adatainak a megfelelő fizikai és informatikai 
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védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz 

történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan 

megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy 

sérülésének elkerülése, megakadályozása. Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott 

eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Adatkezelő gondoskodik 

továbbá arról, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt 

adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen. 

 

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan 

nyilvánosságra-hozatala vagy felhasználása megakadályozása érdekében Adatkezelő 

különösen az alábbiakról intézkedik: 

• üzemeltetési, incidens kezelési szabály és eljárásrend megalkotása, alkalmazása; 

• a megfelelően védett informatikai, műszaki környezet kialakítása, működtetése; 

• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársainak a személyes adatkezeléssel kapcsolatos 

ismeretei biztosítása, munkatársak titoktartása, az adatkezelés felügyelete. 

 

Adatkezelő az általa bevont adatfeldolgozókkal kötött megállapodásaiban a megfelelő 

intézkedések megtételét szerződési kikötésként szerepelteti, és az ennek megfelelő gyakorlat 

kialakítását megköveteli, adott esetben ellenőrzi. 

 

5. Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban: 

 

• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 

továbbá kezelt személyes adatairól másolatot kapni; 

• pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

• kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért 

gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes; 

• személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, azaz jogosult személyes adatait széles 

körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, 

illetve ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen vagy 

hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, 

szabadságát nem sérti; 

• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak 

pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények 

tisztázásáig); 

• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott 

hozzájárulását bármikor visszavonni; 

• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 
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6. Jogorvoslati jogok 

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése 

szerint Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagált, az érintett jogosult 

az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. 

 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

• megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c. 

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

• telefon: +36 1 391 1400 

 

Az érintett jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez 

fordulni, amennyiben megítélése szerint Adatkezelő személyes adatait jogszabály vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

 

Adatkezelő javasolja, hogy amennyiben az érintett a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz 

fordulást tervezi, előzetesen Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást 

igénylő kérései tekintetében a szükséges információk Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. 

 

Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása 

mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések 

tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett 

intézkedéseinkről, továbbá ha tájékoztatás végett az érintett Adatkezelőhöz fordul, 

Adatkezelőhöz fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatja Adatkezelő. 

 

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel 

összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának 

függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül 

megváltoztassa. 


