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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A CIVIL TÁRSADALMI DÍ JÉRT 

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
 

1. Háttér és adatkezelő 
 
Mivel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) személyes 
adatokat gyűjt és dolgoz fel, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000.december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozik. 
 
Az adatkezelés az adatkezelő irányítása alatt folyik. 
 

Peter Lindvald Nielsen 
kommunikációs osztályvezető  
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles  
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Milyen személyes információkat gyűjtünk, milyen célra, milyen jogalap 
alkalmazásával és milyen technikai eszközökkel? 

 

Személyes adatok típusai 

A bekért és a későbbiekben feldolgozott személyes adatok a pályázóra vonatkoznak. Az 
információk az alábbi adatokkal kapcsolatosak: 

• 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 
• A támogathatósági feltételeknek való megfelelés értékelésével kapcsolatos információk 
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• Nyilatkozat, amelyben kijelentik, hogy a költségvetési rendeletben felsorolt, kizárásra 
okot adó helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk. 

 
Az EGSZB kérésére egyes esetekben a pályázókat az alábbi adatok megadására is kérhetik, 
melyeket a későbbiekben az EGSZB összegyűjt és feldolgoz:  

• igazoló dokumentumok a nyilatkozathoz (igazolás a társadalombiztosítási járulékok és 
az adók befizetéséről, hatósági erkölcsi bizonyítvány 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. 
 

Tárgy 

Miután az illetékes szolgálat megkapja adatait, az EGSZB a pályázati eljárások irányítása és 
adminisztrációja céljából összegyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait. 
 

Jogalap 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: 
• A 45/2001. sz. rendelet 5. cikk a) pontja: „az adatfeldolgozás az Európai Közösségeket 

létrehozó szerződések, vagy az azok alapján elfogadott más jogszabályok értelmében 

közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy a közösségi intézményre vagy 

szervre ruházott hivatali hatáskör jogszerű gyakorlásához szükséges”. 
• A 45/2001. sz. rendelet 5. cikk d) pontja: „az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását 

adta”. 
 

Technikai eszközök 

Személyes adatait jelentkezésének benyújtásakor adja meg.  
Az információkat elzárt biztonsági rendszerben tárolt fájlokban menti el rendszer. Az 
információkat az EGSZB személyi állománya dolgozza fel az adatkezelő vezetésével. 
 

3. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz és kinek bocsátják rendelkezésére azokat? 
A fentiekben leírt célokból az Ön személyes adataihoz való hozzáférés a következő 
személyek számára biztosított vagy biztosítható: 

• az EGSZB-nek a pályázati eljárás irányításáért felelős személyi állománya, 
• a pályázatok értékeléséért felelős értékelők, 
• a nyilvánosság. Amennyiben EGSZB-díjat nyer, az alábbiakban felsorolt személyes 

adatokat hozzák nyilvánosságra (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 kezdeményezést, projektet vagy programot végrehajtó szervezet/magánszemély 
neve és elérhetősége; a kezdeményezés, projekt vagy program neve; az odaítélt díj 
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összege. Ezenkívül a díjátadó ünnepséggel és a díjazott kezdeményezésekkel, 
projektekkel vagy programokkal kapcsolatos fotók és videók is nyilvánosan 
hozzáférhetővé válnak. Azon pályázók esetében, akik nem nyertek díjat, az EGSZB a 
pályázat szabályainak megfelelően közzéteheti a pályázók (szervezet vagy 
magánszemély) nevét és tevékenységeit. A nem díjazott pályázók bármely további 
adatát kizárólag az érintett szervezet vagy magánszemély írásbeli hozzájárulásával 
lehet nyilvánosságra hozni.  

• 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. 

 

4. Hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét és megőrzését? 
Az összegyűjtött személyes adatokat és minden kapcsolódó információt az EGSZB 
helyiségeiben és számítógépes szerverein tárolják. Kizárólag az EGSZB illetékes munkatársai 
férhetnek hozzá ezekhez a helyiségekhez és számítógépes szerverekhez. 
 

5. Hogyan tudja ellenőrizni, módosítani vagy törölni az Önről szóló adatokat? 
Jogában áll, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, illetve kijavítsa a pontatlan vagy hiányos 
ilyen jellegű adatokat, megtiltsa (bizonyos feltételek mellett) az Önre vonatkozó adatok 
feldolgozását, kifogást emeljen az adatok feldolgozása ellen, illetve kérje személyes adatai 
törlését (jogellenes feldolgozás esetén). Kéréseivel az adatkezelőhöz fordulhat. Kérését 15 
munkanapon belül feldolgozzuk.  
 
Felhívjuk figyelmét a törlés iránti kérelem következményeire, mivel ez változást 
eredményezhet a pályázati feltételekben, és kizáráshoz vezethet. 
 

6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait? 
Az Ön személyes adatait a következőképpen őrzik meg: 

• 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 10 évig; a sikertelen pályázók adatait azonban 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. 

 

7. Elérhetőségek 
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit az adatkezelő címére küldheti: 
civilsocietyprize@eesc.europa.eu.  
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8. Jogorvoslat 
Bármikor felveheti a kapcsolatot az EGSZB adatvédelmi tisztviselőjével 
(data.protection@eesc.europa.eu) és/vagy az európai adatvédelmi biztossal 
(edps@edps.europa.eu) is.  


