Adatkezelési tájékoztató
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása” című pályázathoz, Baranya megyei kistelepülések kulturális
eseményeinek támogatása címén biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
kapcsolatos adatkezelés
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az
alábbi tájékoztató kerül közzétételre.
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A költségvetési támogatás felhasználása és elszámolása
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI.
Fejezet
– Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5.§ (1) bekezdés a) pont
A költségvetési támogatásból kulturális események
megvalósítása érdekében pályázatot benyújtó települési
önkormányzatok megbízásából eljáró természetes
személyek, valamint a kulturális eseményeken előadóművészként fellépő természetes személyek.
– név,
– email cím,
– telefonszám,
– bankszámlaszám,
– számlavezető pénzintézet neve,
– aláírás.
Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot
nem kezel.
Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti.
A
személyes
adat
szolgáltatása
jogszabályi
kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a
költségvetési támogatás nem vehető igénybe, illetve annak
jogszerű felhasználása, az azzal való elszámolás nem
teljesíthető.
Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem
kerül sor.

Címzettek, adattovábbítás

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító
részére a támogatással való elszámolási és beszámolási
kötelezettség teljesítése érdekében az elszámolás és a
beszámoló megküldésre kerül.
Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor.

Adattovábbítás harmadik
országba vagy nemzetközi
szervezet részére
Adatfeldolgozó neve,
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
székhelye, levelezési címe, e- sor.
mail címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete
(Irattári tételszám: U607, illetve E204.) és Adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok
megőrzési ideje 8 év, a pályázati anyagokkal
kapcsolatban keletkezett iratok megőrzési ideje 10 év.
Adatbiztonság az adatkezelés Adatkezelő
az
adatbiztonság
követelményeinek
során
érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági,
valamint a biztonságos információs eszközökre,
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló
41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint
kialakított információbiztonsági irányítási rendszert
működtet.
Érintett adatkezeléssel
A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő
kapcsolatos jogai
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3.
pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra.
Az érintetti jogok
Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b)
gyakorlásának korlátozása
pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a
személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából)
Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3)
bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés
közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges)
Jogorvoslati lehetőségek
– A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen

–

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme 1530 Budapest, Pf. 5.
ugyfelszolgalat@naih.hu
06-1-391-1400
www.naih.hu
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban
felmerült
jogsérelem
esetén
bírósági
igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett
természetes személy pert kezdeményezhet, amely
elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

