GINOP 3.1.3 KIEMELT PROJEKT
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
INPUT Program

GINOP-3.1.3-15-2016-00001 PROJEKT

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. mint a GINOP 3.1.3-15-2016-00001 IKT startup cégek
nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentorihálózat kialakítása című kiemelt projekt (INPUT
Program) Megvalósítója (Projekt Megvalósító) a hozzá eljutó szenzitív adatok és információk
kezelését a hatályos jogszabályokkal és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. Adatvédelmi
Szabályzatával1 összhangban, azokon alapuló módon, a következő adatkezelési és adatvédelmi
szabályzattal speciálisan kívánja szabályozni.

IRODA

1094 Budapest,
Ráday u. 51.
inputprogram.com

1. Szereplők
1.1. Adatkezelő megnevezése

A projekt megvalósításáért és ezáltal a projekt tudomására jutott adatok kezeléséért a következő
intézmény a felelős:
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(a GINOP 3.1.3-15-2016-00001 kiemelt projekt konzorciumi tagja)
székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
adószám: 18087138-2-41
(továbbiakban: Projekt Megvalósító/Adatkezelő)
1.2. Érintett/-ek megnevezése
1.2.1. INPUT projekt munkatársak: Projekt megvalósító munkavállalói
1.2.2. INPUT Mentorok: olyan tapasztalattal bíró gyakorló vállalkozók, vagy startup vállalkozói tapasztalattal
rendelkező személyek, akik mentorálási tevékenységüket a Projekt Megvalósítóval kötött
együttműködési megállapodás keretében pro bono végzik.
1.2.3. A GINOP 3.1.3-15-2016-00001 kiemelt projekt közvetett kedvezményezettjeinek a
köre -természetes személyek vagy vállalkozások, illetve azok képviselői:
●

olyan vállalkozások, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a konvergencia régiókban (vagyis
Közép-Magyarországi régión kívül) található;
● olyan természetes személyek, amelyek esetében az általuk alapítani tervezett vállalkozás a
konvergencia régiókban (vagyis Közép-Magyarországi régión kívül) fog székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkezni.
1.2.4. A projekt alvállalkozói: Projekt megvalósító szerződéses partnerei
1.2.5.1.
Hazai és nemzetközi
ökoszisztéma szereplők
1.2.5.
A projekt együttműködő
partnerei
1.2.5.2.
Meghívott előadók
1.2.5.3.
A projektet ellenőrző szervezetek
(a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek)

1

Az Adatvédelmi Szabályzat a www.neum.hu honlapon nyilvánosan
elérhető.

2. Elfogadás, hozzájárulás módja
Az 1.2.3. pontban felsorolt Érintettek a Projekt Megvalósító „Nyilatkozat a GINOP 3.1.3-15-2016-00001
projektben való részvételről (természetes személyek)” és „Nyilatkozat a GINOP 3.1.3-15-2016-00001
projektben való közvetett kedvezményezetti részvételről (vállalkozás)”, az 1.2.2. pontban felsorolt Érintettek a
“Mentor – INPUT Együttműködési Megállapodás” elnevezésű nyilatkozatok aláírásával egyidejűleg
hozzájárulnak, hogy a Projekt Megvalósító a projekt megvalósítása során az Érintett által megadott személyes
és különleges adatot, valamintegyéb szenzitív információkat kezelje, fénykép-, hang- vagy képfelvételt készítsen
és a felvételeket, illetve azokmásolatait közzé tegye, illetve ezen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban leírt
valamennyi feltételt maradéktalanul elfogadja.
3. Adatkezelések célja
Az adatok és információk kezelésének és felhasználás célja kifejezetten a GINOP-3.1.3-15-2016-00001
azonosítószámú, IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása című
kiemelt projekt végrehajtásának, fenntartásának biztosítása.
Továbbá az Érintettek által a Projekt Megvalósító tudomására hozott adatok és információk kezelésének a célja
az 1.2.3. pontban szereplő Érintettek nemzetközi piacra jutásának az elősegítése a projekt keretében.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és
kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
4. Adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelése a következő jogszabályok előírásai alapján történik.
a) 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);
b) Magyarország Alaptörvénye;
c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
d) Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel.
5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés és feldolgozás az INPUT Program fenntartási időszakának a végéig tart.
6. Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Továbbá mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre
juttatásához.

7.

Adatkezelési és adatvédelmi eljárásrend
7.1. Kezelt adatok köre
Adatkezelő az alábbi adatokat és információkat kezeli:
•
•
•
•
•

személyes és különleges adatok;
egyéb szenzitív adatok,
vállalkozási tevékenységet megalapozó innovatív ötletek és ahhoz kapcsolódó információk;
fénykép-, hang-, vagy videofelvételek;
egyéb, a Program Megvalósítása során az Érintettek által átadott adatok és
információk.

7.2. Adatkezelés menete
7.2.1. Elektronikus adatok védelme
A GINOP 3.1.3-15-2016-00001 kiemelt projekt keretén belül a következő IT rendszereket használjuk:
-

e-mail rendszer, melyet az MT-TATABÁNYA Kft. üzemeltet;
tárhely, melyet az MT-TATABÁNYA Kft. üzemeltet;
INPUT portál (www.inputprogram.com), melyet Sense/Net Zrt. fejleszt és üzemeltet.
Döntéstámogató rendszer

A fenti rendszerek mindegyikének biztonsági mentését a szolgáltatók végzik az általuk meghatározott
mentési eljárással és renddel.
7.2.2. Papíralapú nyilvántartások védelme
A papíralapú nyilvántartások védelme a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban történik.
A tényleges adatkezelés helye a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. székhelye (1016 Budapest,
Naphegy tér 8.).
7.2.3. Adatkezelés speciális esete
Az INPUT Program alvállalkozóinak a felelőssége a projekt keretében tudomásukra jutott adatok és
információk megfelelő, ezen Szabályzat szerinti kezelése. Az adatok jogszabályok és ezen Szabályzat
szerinti kezeléséért az alvállalkozók szerződésben vállalják a felelősséget.
7.3. Az adatkezelők köre és az adatkezelésre vonatkozó jogosultságok
Adatkezelők megnevezése
INPUT projekt munkatársak
INPUT Mentorok
A projekt alvállalkozói
A projekt együttműködő partnerei
Hazai és nemzetközi ökoszisztéma szereplők
Meghívott előadók

Adatkezelésre vonatkozó jogosultság
teljeskörűen jogosultak
kizárólag érintettségi körükön belül jogosultak
kizárólag érintettségi körükön belül jogosultak
kizárólag érintettségi körükön belül jogosultak
kizárólag érintettségi körükön belül jogosultak
kizárólag érintettségi körükön belül jogosultak

8. Titoktartás
8.1. Jelen Szabályzat 7.3. pontjában megnevezett adatkezelők vállalják, hogy a bizalmas információkat vagy
azok részeit maguk vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazzák, abból felhatalmazás nélkül más
bizalmas információt nem készítenek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolják, nem sokszorosítják,
abból kivonatot nem készítenek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy máseszközt
nem alkalmaznak.
8.2. A fentieken kívül tudomásul veszik, hogy az adatkezelők birtokába jutott bizalmas információkat csak akkor
hozhatják harmadik fél tudomására, amennyiben arra valamely hivatalos állami szerv vagy jogszabály
kötelezi őket vagy az információ gazda ehhez hozzájárul.
9. Érintettek jogai
Az Érintettek jogairól a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Adatvédelmi Szabályzatának 21. pontja
rendelkezik.
10. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének ideje
Jelen Szabályzat a hatályba lépésének az időpontja: 2017.10.01.
A Projekt Megvalósító a jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja – az
Érintettek erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett.

