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Adatvédelmi nyilatkozat:  

Személyes adatok feldolgozása az EGSZB civil társadalmi díjához 
kapcsolódóan  

 
A EGSZB civil társadalmi díja kapcsán meghirdetett pályázat keretében gyűjtött személyes adatok 
kezelését (jelentkezés, értékelés, kiválasztás, díjazás) az (EU) 2018/1725 rendelet szabályozza. 
 

1. Ki felelős a személyes adatok kezeléséért? 
 
A személyes adatok kezeléséért az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (mint adatkezelő) felelős.  
 
Az adatkezeléssel megbízott szolgálat a következő:  
„D” Igazgatóság – Kommunikáció és Intézményközi Kapcsolatok 
igazgató  
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Rue Belliard 99–101  
B–1040 Brüsszel  
E-mail-cím: civilsocietyprize@eesc.europa.eu  

 
2. Melyek az adatkezelés céljai? 
 
A személyes adatok gyűjtése és további kezelése az EGSZB civil társadalmi díja nyerteseinek 
kiválasztása, valamint a díj odaítélése és kihirdetése céljából történik. 
 

3. Mi az adatkezelés jogalapja? 
 
A személyes adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
kerül sor, mivel az az EGSZB feladatainak teljesítéséhez szükséges.  
 
Egyes személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik ((EU) 2018/1725 rendelet 
5. cikk (1) bekezdés d) pont). 
 
Személyes adatainak kezelésére a szóban forgó rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja is 
vonatkozik az Unió költségvetési rendeletének (2018/1046/EU, Euratom rendelet) való megfelelés 
érdekében. 
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4. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? 
 
Az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: 
 

 név, 

 beosztás/munkakör, 

 elérhetőségek (kapcsolattartó személy, e-mail-cím, telefon/faxszám, levelezési cím, szervezet, 
állandó lakóhely szerinti ország, internetcím), 

 héaazonosító szám, a szervezet nyilvántartási száma, útlevélszám, személyi igazolvány száma,  

 adatok és igazoló dokumentumok a kizárás és támogathatóság kritériumaira vonatkozóan, 

 nyilatkozat, amelyben a pályázók kijelentik, hogy a költségvetési rendeletben felsorolt, 
kizárásra okot adó helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk. 

 
Emellett bizonyos esetekben az EGSZB a következő adatok beküldését is kérheti a pályázóktól:  
 

 igazoló dokumentumok a nyilatkozathoz (igazolás a társadalombiztosítási járulékok és az 
adók befizetéséről, hatósági erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító igazolvány vagy útlevél 
másolata stb.), 

 jogi személyiségre vonatkozó információk és igazoló dokumentumok, 

 bankszámlaadatok (IBAN és BIC kód), bankszámlakivonat, 

 fényképek és/vagy videofelvételek, amelyek jól szemléltetik a díjra javasolt 
kezdeményezést/projektet/programot. 

 

5. Kik férhetnek hozzá személyes adataihoz? 
 
A fentiekben leírt célokból a fenti személyes adatokhoz való hozzáférés a következő személyek 
számára biztosított vagy biztosítható: 
 

 az EGSZB-nek a pályázati eljárás irányításáért felelős személyi állománya, 

 az értékelő bizottság tagjai, köztük külső szakértők és értékelők, akik az EGSZB nevében a 
pályázatok értékelését végzik, 

 az EGSZB által a pályázat lebonyolításával és népszerűsítésével megbízott szerződő felek. 
Pontosabban, ha Ön szerepel az előválogatott jelöltek listáján, az EGSZB által a díjról szóló 
szöveg írásával vagy film készítésével és/vagy a díj és a kiválasztott jelöltek ismertebbé 
tételével megbízott szerződő felek hozzáférhetnek az alábbi személyes adatokhoz: az 
előválogatott kezdeményezést, projektet vagy programot végrehajtó szervezet/magánszemély 
neve és elérhetőségei; a díjra előválogatott kezdeményezés, projekt vagy program elnevezése. 
Abban az esetben, ha meghívást kap a díjátadó ünnepségre, a fent említett adatokon kívül a 
személyazonosító igazolványa/útlevele száma és/vagy másolata megadható az EGSZB 
részéről az Ön utazásáért és szállásfoglalásáért felelős szerződő felek/gazdasági szereplők 
részére, 

 a nyilvánosság. Amennyiben EGSZB-díjat nyer, az alábbiakban felsorolt személyes adatokat 
hozzák nyilvánosságra (sajtóközleményeken, interneten és/vagy közösségi médián keresztül 
is) az EGSZB-nek az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott versenyek nyerteseivel 
kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó kötelezettségének megfelelően: a díjazott 
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kezdeményezést, projektet vagy programot végrehajtó szervezet/magánszemély neve és 
elérhetősége; a kezdeményezés, projekt vagy program neve; az odaítélt díj összege. Ezenkívül 
a díjátadó ünnepséggel és a díjazott kezdeményezésekkel, projektekkel vagy programokkal 
kapcsolatos fotók és videók is nyilvánosan hozzáférhetővé válnak. A díjban nem részesülő 
pályázók esetében az EGSZB nyilvánosságra hozhatja a pályázók (civil társadalmi szervezet 
vagy magánszemély) nevét, tevékenységük elnevezését és tartalmát, a lakóhelyük vagy 
nyilvántartásba vételük szerinti országot, valamint hivatalos honlapjuk vagy nyilvános 
profiljuk URL-címét. A nem díjazott pályázók bármely további adatát kizárólag az érintett 
szervezet vagy magánszemély írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni,  

 az EGSZB jogi szolgálata és a jogvita esetén illetékes bíróságok,  

 az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzési, felügyeleti vagy vizsgálati feladatával 
megbízott személyek és szervek (pl. belső ellenőrzések, a költségvetési rendelet 93. cikkében 
említett pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testület, a költségvetési rendelet 143. cikkében 
említett kizárásokkal foglalkozó testületet, az Európai Csalás Elleni Hivatal – OLAF), 

 az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából személyes adatait továbbíthatják a belső 
ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez vagy az Európai Csalás Elleni 
Hivatalhoz, valamint az EGSZB és az uniós szervek engedélyezésre jogosult tisztviselői 
között. 

 
6. Továbbadjuk-e személyes adatait harmadik (nem uniós) országoknak, illetve nemzetközi 

szervezeteknek? 
 
Személyes adatait nem adjuk tovább Unión kívüli országoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek. 
 

7. Hogyan élhet a jogaival? 
 
Jogában áll, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz. Kérheti emellett az Önre vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását.  
 
Adott esetben tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen. Korábban adott beleegyezését is 
bármikor visszavonhatja. 
 
Felhívjuk figyelmét a törlés iránti kérelem, az adatkezelés kifogásolása és a hozzájárulás visszavonása 
következményeire, mivel ezek változást eredményezhetnek a pályázati feltételekben, és elutasításhoz 
vezethetnek. 
 
Kéréseit a (civilsocietyprize@eesc.europa.eu) címre küldheti el. Kérését 15 munkanapon belül 
feldolgozzuk. 
 
Joga van panasszal élni az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu), ha úgy véli, hogy 
megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait azzal, ahogy személyes adatait kezelték az 
EGSZB-nél.  
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8. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait? 
 

 A pályázati eljárással kapcsolatos dokumentációt, beleértve a személyes adatokat is, az eljárás 
lefolytatásáért felelős szolgálat őrzi meg a véglegesítésig, illetve az archívum a díjazást követő 
legalább 5 évig attól az időponttól számítva, amikor az Európai Parlament mentesítést ad arra 
a pénzügyi évre, amelyre a díj kifizetése vonatkozik (lásd a költségvetési rendelet 75. cikkét). 
A sikertelen pályázók adatait csak a díj odaítélését követő 5 évig tárolják, 

 egy lehetséges ellenőrzés, igazgatási vagy bírósági vizsgálat végéig, amennyiben ezek 
valamelyike a fenti időszak vége előtt elindult, 

 a fenti időszakok lejártát követően a díj személyes adatot tartalmazó dokumentumait 
mintaként az EU történelmi archívumába küldhetik további megőrzés céljából. A mintában 
nem szereplő dokumentumok megsemmisülnek. 

 

9. Felhasználják-e az összegyűjtött személyes adatokat automatizált döntéshozáshoz, ezen 
belül profilalkotáshoz? 

 
Az EGSZB nem fogja személyes adatait arra használni, hogy automatizált döntéseket hozzon Önről. 
Az „automatizált döntés” azt jelenti, hogy a döntés emberi beavatkozás nélkül születik.  

 
10. Sor kerül-e személyes adatainak az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő, egyéb célból történő 

kezelésére? 
 
Nem. Amennyiben ilyen igény felmerül, az EGSZB megfelelően tájékoztatja Önt, és az írásos 
beleegyezését kéri.  
 

11. Kihez fordulhat kérdéseivel vagy panaszaival? 
 
Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdései lennének, azokat a személyes 
adatok kezeléséért felelős szolgálat címére küldheti: (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Emellett 
bármikor felveheti a kapcsolatot az EGSZB adatvédelmi tisztviselőjével 
(data.protection@eesc.europa.eu) és/vagy az európai adatvédelmi biztossal (edps@edps.europa.eu) is. 
 

_____________ 
 


