
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
 

 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 
 

 
AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME 

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről 

Adatkezelési művelet: Az uniós finanszírozás egységes hozzáférési pontja 

Adatkezelő: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság, C.1. 

egység – Forráshoz jutás (a továbbiakban: a GROW főigazgatóság C.1. egysége vagy az 

adatkezelő) 

Hivatkozási szám: DPR-EC-00770 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés 

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat? 

3. Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat? 

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait? 

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat? 

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat? 

9. Elérhetőségi adatok 

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni? 

 

1. Bevezetés 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét 

és elkötelezetten védelmezi személyes adataikat. A Bizottság a természetes személyeknek a 

személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése 

tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK 

rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat. 

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan 

gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, 

továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat 

ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi 

biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes 

adatkezelőhöz kell fordulnia. 

„Az uniós finanszírozás egységes hozzáférési pontja” megnevezésű adatkezelési művelettel 

kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük. 

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat? 

Az adatkezelő egy külső vállalkozó támogatásával az access2finance.eu nyilvános honlapon 

gyűjti, használja fel és teszi közzé az Ön vállalati elérhetőségi adatait – köztük egyes személyes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.HUN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.HUN&toc=OJ:L:2018:295:TOC


 

2 

adatokat – azzal a céllal, hogy segítse a vállalkozások kapcsolatfelvételét az uniós pénzügyi 

közvetítőkkel, az uniós támogatású finanszírozás iránti kérelmek benyújtása céljából. 

Ez a honlap cookie-k [https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] révén, 

hozzájárulás alapján gyűjthet személyes adatokat. 

Az Ön adatait nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra. 

3. Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat? 

Személyes adatait azért kezeljük: – mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettségnek, nevezetesen az (EU, Euratom) 2018/1046 uniós költségvetési rendelet 63. és 
154. cikkének való megfeleléshez szükséges ((EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja), mely cikkek előírják az uniós intézkedések, illetve az uniós alapok végrehajtásával 
megbízott szervezetek láthatóságának biztosítását; vagy 

– mert Ön hozzájárulási nyilatkozat aláírásával egyértelműen hozzájárult személyes adatainak az 
elérhetőségi adatok közzététele céljából történő kezeléséhez. Ezt a hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja úgy, hogy ír nekünk a következő címre: GROW-C1@ec.europa.eu. 

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az adatkezelő egy külső vállalkozás 
támogatásával az Ön intézményének nyilvános honlapjáról az Ön elérhetőségi adatait gyűjti 
intézménye logójával együtt, és a következő típusú személyes adatokat kezeli: 

 e-mail-cím és telefonszám – ezek egyes esetekben egy adott természetes személyhez 
tartoznak. 

 
5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

Az adatkezelő csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez a fent említett cél 
eléréséhez szükséges. A kezelt személyes adatok egyes kategóriáira vonatkozóan az alábbiakban 
ismertetjük az adatmegőrzés szabályait: 

A pénzügyi közvetítők elérhetőségi adatainak kezelésére az uniós pénzügyi eszköz által 
támogatott pénzügyi termék rendelkezésre állási vagy beruházási időszakának kezdetétől a 
végéig van szükség. A Bizottság aktáinak közös megőrzési listája (SEC(2012)713) értelmében a 
programok, pénzügyi eszközök és kísérleti projektek közvetett centralizált irányítása esetén az 
adatmegőrzési időszak 10 év. Abban az esetben azonban, ha egy adat már nem pontos – ha 
például a kapcsolattartó személye megváltozik vagy visszavonja hozzájárulását –, frissítjük vagy 
töröljük a kérdéses adatot. 

6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait? 

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (az uniós pénzügyi közvetítők elérhetőségi 

adatait) a Bizottság vagy szerződéses vállalkozóinak szerverein tároljuk. Az összes adatkezelési 

műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról 

szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor. 

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a 

személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési 

kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási 

kötelezettségeket. 

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti 

intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések megfelelő lépéseket foglalnak 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679
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magukban az online biztonság szavatolása, valamint az adatvesztés kockázatával, az adatok 

megváltoztatásával és a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében. Ezek az 

intézkedések számolnak az adatkezelés révén előálló kockázatokkal, és figyelembe veszik a 

kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes 

adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan 

szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához. 

 

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat? 

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával 

megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, ha ez a 

szükséges ismeret elvének megfelelően indokolt. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt 

kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik. 

A személyes adatokhoz az a külső vállalkozó is hozzáférést kap, amely segíti az Európai 

Bizottságot a személyes adatoknak az access2finance.eu honlapon való összegyűjtésében, 

felhasználásában és közzétételében. 

Az elérhetőségi adatokat – ha Ön beleegyezik – közzétesszük a honlapon, hogy az EU által 

támogatott finanszírozásért folyamodó vállalkozások kapcsolatba tudjanak lépni Önnel. 

Cookie-k 

 

A cookie-k a felhasználó eszközén (például számítógépen, táblagépen vagy telefonon) 

tárolt rövid szöveges fájlok. A cookie-kat a weboldalak technikai működéséhez 

(funkcionális cookie-k) vagy statisztikák gyűjtéséhez (analitikai cookie-k) használják. 

A Bizottság által az Ön eszközén e célból elhelyezett cookie-k használatára vonatkozó 

tudnivalók itt találhatók: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_hu.htm. 

A [www.access2finance.eu] honlap felkeresését jelző böngészési előzményeket 

legfeljebb 13 hónapig őrizzük meg. Ezt követően a Bizottság törli ezt az információt. Az 

adatgyűjtési, -összesítési és -anonimizálási műveletek végrehajtására az Európai 

Bizottság adatközpontjában kerül sor megfelelő biztonsági intézkedésekkel. 

A cookie-k tárolását az Europa Analytics, az Európai Bizottság EUROPA portálon 

megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét mérő szervezeti 

szolgáltatás végzi. További információk az adatkezelési nyilvántartásban (DPR-EC-00685 

– Europa Analytics) találhatók. 

A cookie-k használatának engedélyezése nem feltétlenül szükséges a honlap megfelelő 

működéséhez, viszont javítja a böngészés élményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket 

a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem 

működnek rendeltetésszerűen. 

A cookie-k által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának 

megállapítására, és az adatok teljes mértékben a Bizottság ellenőrzése alatt állnak. A 

cookie-k által tárolt információkat kizárólag az itt leírt célokra használjuk fel. 

Ha nem szeretné, hogy adatai szerepeljenek az anonimizált, összesített statisztikánkban, 

ezt a cookie-használati elveket ismertető oldalunkon jelezheti. Az egyik fontos elv, hogy 

ezeket a cookie-kat a felhasználó kívánsága szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti. 
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 13. pontja értelmében 

nem minősülnek címzettnek azon közhatalmi szervek (pl. a Számvevőszék, az Európai Unió 

Bírósága), amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 

kaphatnak személyes adatot. Az említett közhatalmi szervek a személyes adatokat az 

adatkezelés céljaival összhangban, az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően 

kezelik. 

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek, kivéve olyan 

mértékben és abból a célból, amelyre jogszabály kötelez minket. 

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat? 

Önt az adatkezelés érintettjeként megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. 

fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen a következők: jogában áll személyes 

adataihoz hozzáférni, azokat javítani vagy törölni, illetve kezelésüket korlátozni. Adott esetben 

Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga 

van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság). 

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetével összefüggő okokra hivatkozva tiltakozzék az 
5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett személyesadat-kezelés ellen. 
 

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az adatkezelő a jelenlegi adatkezelési 

művelet céljaira felhasználja. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről 

értesíti az adatkezelőt a következő e-mail-címen: GROW-C1@ec.europa.eu. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Jogait úgy tudja gyakorolni, hogy az adatkezelőhöz, vagy nézeteltérés esetén az adatvédelmi 

tisztviselőhöz, illetve szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordul. Elérhetőségi 

adataikat a 9. pont ismerteti. 

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni 

jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási 

számát (lásd a 10. pontban). 

A Bizottság a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket egy hónapon belül 
kezeli. A fent említett egyéb kérésekkel 15 munkanapon belül foglalkozunk. 

9. Elérhetőségi adatok 

– Az adatkezelő 

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, 

kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével 

és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel (Európai 

Bizottság – GROW főigazgatóság C.1. egysége – Forráshoz jutás) a következő e-mail-címen: 

GROW-C1@ec.europa.eu. 

– A Bizottság adatvédelmi tisztviselője 

Az adatkezelővel való nézeteltérés esetén személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet 

szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz 

fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu. 

– Az európai adatvédelmi biztos 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az (EU) 2018/1725 

rendeletben foglalt személyes jogai, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai 

adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu vagy a következő 

webhelyen: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en (angol, 

francia és német nyelvű oldal). 

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni? 

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett 

összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a 

következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-

standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu. 

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi 

tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00770. 

mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu

