
 

Adatkezelési tájékoztató 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről 

tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő 

a) Honvédelmi Minisztérium (honlap: https://www.kormany.hu/hu/ honvedelmi-

miniszterium, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu, telefonszám: +36-1-474-1111), tényleges 

adatkezelés helye: Honvédelmi Minisztérium Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály 

(1055 Budapest, Balaton utca 7-11., email cím: hm.ktk@hm.gov.hu, telefonszám: +36-1-474-

1111), 

b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte: Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi 

minisztere;  

c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Ujfaludi Zoltán ezredes; 1055 

Budapest, Balaton utca 7-11., ujfaludi@hm.gov.hu; +36-1-474-1111 

 

II. Az adatkezelés 

a) A „Pályázati adatlapon” szereplő személyes adatokat HM KTKF HAGY-2019 katonai 

hagyományőrző tevékenység támogatása pályázattal összefüggésben a pályázó 

kapcsolattartójával való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeljük. 

b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontjára alapul, azaz, jelen adatkezelés „az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy - a hatályos szabályozók előírásaira figyelemmel végrehajtott, 

az adatkezelés jogalapjának alátámasztását szolgáló - érdekmérlegelési teszt megerősítette a 

személyes adat kezelésének szükségességét, valamint azt a körülményt, hogy az adatkezeléssel 

elérni kívánt célhoz viszonyítva az érintetti alapjogok tekintetében arányos korlátozásnak 

tekinthető az adatkezelő jogos érdekében történő adatkezelés. 

A hivatkozott érdekmérlegelési teszt igazolta az adatkezelés szükséges és arányos 

természetét, az adatkezelési elvek, az érintetti jogok érvényesülését valamint az adatvédelmi 

követelmények teljesülését.  

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást 

is. 

d) A személyes adatok szolgáltatása a pályázaton való részvételnek előfeltétele, ezért 

amennyiben Ön azokat nem adja meg számunkra, pályázatát érvénytelennek nyilvánítjuk, és 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk. 

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban 

felsorolt adatkezelő által, megbízott ügyintézőkön kívül más személyek nem ismerhetik meg, 

azokat harmadik fél részére nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre 

(pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk. 

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

továbbítani. 

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

d) Az Ön személyes adatait 

da) amennyiben a pályázat sikertelen, a pályázat elutasítását követő 15 napig, kivéve, ha 

a pályázat elutasítása miatt jogorvoslattal él a pályázó, ebben az esetben annak elbírálását 

követő 5. napig 

db) amennyiben a pályázat sikeres, úgy a pályázat alapján megkötendő szerződés 

fennállása alatt, továbbá azt követően 5 évig (elévülési idő) kezeljük. 
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IV. Az Ön jogai 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti: 

- az Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

 az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

 amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

 amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, 

 amennyiben Ön észleli, hogy a személyes adatokat az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell, 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

 ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

 jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri, 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  

b) Tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

c) Az érdekmérlegelési teszt eredményét Ön, az adatkezelőtől kikérheti. 

d) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt 

tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

www.naih.hu). 

 

 


