
Szolnok Térségi Család és KarrierPONT (EFOP-1.2.9-17-2017-00103) - Adatkezelési tájékoztatója 
 
1. Az adatok kezelője (táblázatban bemutatva) 
 
2. Tájékoztató az adatkezelés jogalapjáról 
Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelésünk önkéntes hozzájáruláson alapul 
 
3. Az adatkezelés célja (táblázatban bemutatva) 
 
4. A gyűjtött adatok (táblázatban és mellékleteiben bemutatva) 
 

5. Az adatkezelés időtartama 
A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok, illetve egyéb 
személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2027. 
december 31-éig megőrizni.  
 
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók (táblázatban bemutatva) 
 
7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az adatkezelő postai 
címén (5000 Szolnok, Ady E. u. 9.), vagy az adatkezelő e-mail címén: info@csakpontszolnok.hu kérhető. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezelő 
e-mail címén: info@csakpontszolnok.hu,  vagy postai címén (5000 Szolnok, Ady E. u. 9.).  
 
8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó a 
következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezésit, ezen túlmenően az egyes felhasználók 
beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 
 
9. Jogérvényesítési lehetőségek 
Bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő.  
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolnok Térségi Család és KarrierPONT megsértette a személyes adatok 
védelméhez való jogát, panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
honlap: www.naih.hu) fordulhat. 
A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésére a felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és 
eszközeiről. 
 



Kinek a 
számára 

gyűjtjük az 
adatokat? 

Milyen adatokat gyűjtünk? Milyen célból gyűjtjük az 
adatokat? 

Mi az adatgyűjtés jogi 
alapja? Ki az adatkezelő?  

Ki gyűjti az 
adatokat? Kik az 
adatfeldolgozók?  

Ki férhet hozzá az 
adatokhoz? Kik az 
adatfeldolgozók? 

Egyéb 
tájékoztatás 

Szolnok Térségi 
Család és 
KarrierPONT 
(CSAKPONT) 
számára 

1) Név, e-mailcím,  
2) Telefonszám, 
3) Születési év, 
4) Lakcím. 
5) Jógyakorlat 

adatlapon és 
kérdőíven szereplő 
adatok  

6) Gyermekfelügyeleti 
adatlapon szereplő 
adatok 

1) A projekt 
eseményeiről 
szeretnénk 
tájékoztatni Önt,  

2) Hibás e-mailcím 
esetén egyeztetünk 
Önnel, 

3) Ellenőrizzük, hogy az 
aktív korú 
célcsoportunkba 
tartozik-e Ön, 

4) Ellenőrizzük, hogy a 
projekt megvalósulás 
területén él-e Ön. 

5) Jógyakorlatok 
bemutatása a 
nyilvánosság számára 

6) A gyermekek 
biztonsága érdekében 

A projekt megvalósítására 
kötött Támogatási Szerződés 
 
Adatkezelő neve: Szolnok 
Térségi Család és 
KarrierPONT, székhelye: 
5000 Szolnok, Ady E. u. 9.  
 
Döntéshozó és kapcsolattartó 
személy adatkezelő részéről 
(Veresné Péter Judit, 
CSAKPONT Szolnok vezető, 
veresne@csakpontszolnok.hu, 
20/5686115) 

CSAKPONT minden 
munkatársa, 
szívességi 
szolgáltatást nyújtók, 
mint 
adatfeldolgozók, a 
velük között 
együttműködési és 
adatfeldolgozási 
megállapodás 
alapján 

Titoktartási 
nyilatkozattal: 
CSAKPONT minden 
munkatársa, 
projektmenedzser, 
projektasszisztens.  
 
Ellenőrzések során az 
érvényben lévő 
szerződések alapján: 
IH és CSBO 
munkatársai 

- 

Irányító Hatóság 
(IH) számára 

1) ESZA Kérdőívben, 
felnőttképzési 
szerződésben, 
jelentkezési lapon, 
haladási naplóban 
szereplő adatok - 
képzéseken 
résztvevők esetében  

2) Név, e-mailcím, 
telefonszám, 
születési év, lakcím - 
egyéb projekt 
események esetében 

A 2014-2020-as programozási 
időszak esetében, az Európai 
Szociális Alap (a továbbiakban 
ESZA) finanszírozású 
programokra vonatkozóan, az 
Európai Parlament és a Tanács 
2013. december 17-i 
1304/2013/EU rendeletének (a 
továbbiakban: 1304/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet) I. és II. melléklete ún. 
közös indikátorok előállítását 
írja elő, amelyek révén az 
ESZA programok eredményei 
uniós szinten 
összehasonlíthatók, illetve 
összesíthetők lesznek.  

Az IH-val kötött 
adatfeldolgozási megbízási 
szerződés 
 
Adatkezelő neve: Irányító 
Hatóság, székhelye: 1054 
Budapest, Akadémia u. 3.  
 
Döntéshozó személy 
adatkezelő részéről (név: 
Dióssi Katalin, e-mail: 
eutamogatas@emmi.gov.hu, 
telefon: 061-273-4250): 
 
Kapcsolattartó személy 
adatkezelő részéről (név: 
Varga-Tótok Eszter, e-mail: 
eutamogatas@emmi.gov.hu, 
telefon: 061-273-4250): 

CSAKPONT minden 
munkatársa, 
képzéseket és egyéb 
projekt eseményeket 
megvalósító külső 
szolgáltató szervezet 
munkatársai a 
szervezettel kötött 
adatfeldolgozási 
megbízási szerződés 
alapján 

Titoktartási 
nyilatkozattal: 
CSAKPONT minden 
munkatársa, 
projektmenedzser, 
projektasszisztens.  
 
Ellenőrzések során az 
érvényben lévő 
szerződések alapján: 
IH és CSBO 
munkatársai 

ESZA adatkezelési 
tájékoztató 
résztvevőknek  

  



Családbarát 
Ország (CSBO) 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
számára 

1) Aktív korú 
munkavállalók 
esetében: 
Tanácsadási lap, 
Személyes 
fejlődésem terve, 
Munka-magánélet 
jógyakorlat 
adatlapon szereplő 
adatok. 

2) Munkáltatók 
esetében: 
Együttműködési 
megállapodás, 
Jógyakorlat kérdőív, 
Munkáltatói kérdőív, 
Foglalkoztatói 
visszajelző kérdőíven 
szereplő adatok. 

3) Szívességi 
szolgáltatók 
esetében: Szívességi 
szolgáltatói 
jógyakorlat adatlap, 
Együttműködési 
megállapodásban 
szereplő adatok  

4) Önkéntesek 
esetében: 
Együttműködési 
megállapodásban 
szereplő adatok  

5) Hálózati partnerek 
esetében: 
együttműködési 
megállapodásban 
szereplő adatok  

Adatok szolgáltatása CSBO 
felé a CSBO által kiadott 
Módszertani Kézkönyv 
előírásai szerint. 
 
Elérhetőségi adatok esetében: 
tájékoztatás nyújtása a projekt 
eseményeiről.  

CSBO Nkkft-vel kötött 
együttműködési megállapodás  
 
Adatkezelő neve: Szolnok 
Térségi Család és 
KarrierPONT, székhelye: 
5000 Szolnok, Ady E. u. 9.  
 
Döntéshozó és kapcsolattartó 
személy adatkezelő részéről 
(Veresné Péter Judit, 
CSAKPONT Szolnok vezető, 
veresne@csakpontszolnok.hu, 
20/5686115) 

CSAKPONT minden 
munkatársa 

Titoktartási 
nyilatkozattal: 
CSAKPONT minden 
munkatársa, 
projektmenedzser, 
projektasszisztens.  
 
Ellenőrzések során az 
érvényben lévő 
szerződések alapján: 
IH és CSBO 
munkatársai 

 

 


