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I. AZONOSÍTÓ ADATOK 

Az adatkezelő neve: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a 

továbbiakban: Egyesület) 

Az adatkezelő képviselője: Molnárné dr. Tarkovács Márta elnök 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezető 

A képviselő/adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

H - 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 

Postacím: H - 5600 Békéscsaba, Pf. 142. 

Tel./Fax: +36 66 430 355 

Mobil: +36 20 501 0143 

E-mail: korosokvolgye@korosokvolgye.hu 

 

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA ESETEI: 

II.1. TAGNYILVÁNTARTÁS 

Az adatkezelés célja: az Egyesület – önkéntes jognyilatkozattal belépett – tagjainak (ide értve 

a rendes, támogató és tiszteletbeli tagokat egyaránt) a vonatkozó és hatályos jogszabályi 

előírásoknak történő megfelelés érdekében nevét és címét nyilvántartja és kezeli, a tagdíj 

számlák kiállításához és egyéb hivatalos ügyek intézéséhez felhasználja. A tagokkal történő 

kapcsolattartás érdekében továbbá a tagok nevét (szervezetek esetén a képviselő és/vagy 

kapcsolattartó nevét), címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát nyilvántartja, és a 

kapcsolattartáshoz felhasználja. Az Egyesület LEADER Programban történő részvétele 

céljából továbbá a tagok nyilatkozata alapján nyilvántartja, hogy a tag mely társadalmi szféra 

(köz/üzleti/civil/magánszemély) képviseletében vesz részt az Egyesület munkájában. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: a tagság megszűnését követő 1 

év elteltével 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés:  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

 a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 
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II.2: ÖNKÉNTESEK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület az önkéntes tevékenységet vállalók, és erre vonatkozóan az 

Egyesülettel szerződést kötött önkéntesek nevét, címét, adószámát, anyja nevét, születési helyét 

és idejét, telefonos elérhetőségét, elektronikus levél címét, állampolgárságát, szükség szerint 

bankszámlaszámát ún. önkéntes nyilvántartó lapon nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: a szerződés megszűnését követő 

1 év elteltével 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése/ az adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

 önkéntes tevékenység végzésére kötött szerződés 

 

II.3: MUNKAVÁLLALÓK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: a munkaviszony és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

keretében foglalkoztatottak/megbízottak a szerződéses kötelezettségek és a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges személyes adatait (név, születési név, 

születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, adóazonosító jel, 

társadalombiztosítási azonosító jel, szükség szerint bankszámlaszám, szükség szerint 

gyermekek adatai) az Egyesület nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: a szerződés megszűnését követő 

1 év elteltével, kivéve, ha az Egyesületet valamely általa megvalósított, az érintett munkavállaló 

részvételével lebonyolított támogatási projekt kapcsán iratőrzési kötelezettség terheli 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése/az adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 munkaszerződés/megbízási szerződés 

 

II.4: ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület a munkaviszony és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében betölteni tervezett munkakörök betöltése céljából meghirdetett 

álláslehetőségekre pályázatot benyújtott álláskeresők, illetve az egyes álláslehetőségek 

meghirdetése között álláskeresők által benyújtott megkeresések részeként álláspályázatot 

benyújtó álláskeresők adatait nyilvántartja és kezeli.   

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: az adott munkakör betöltését 

követően, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja további adatkezeléshez, ez esetben 

az Egyesület tevékenységének megszűnésekor 



Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott 

szerződés és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: - 

 

II.5: SZERZŐDÉSES PARTNEREK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesülettel szerződés vagy egyéb megállapodás alapján szerződéses 

viszonyban álló partnerek adatait (név, cím, képviselő neve, adószám, nyilvántartási szám, 

bankszámlaszám, szükség esetén működési engedély azonosítója, kapcsolattartó neve, 

telefonszáma, e-mail címe) a szerződések, egyéb megállapodások teljesítése érdekében az 

Egyesület nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: a szerződés megszűnését követő 

1 év elteltével, kivéve, ha az Egyesületet valamely általa megvalósított, az érintett munkavállaló 

részvételével lebonyolított támogatási projekt kapcsán iratőrzési kötelezettség terheli 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 az adott partnerrel kötött szerződés/szolgáltatási szerződés/vállalkozási 

szerződés/megbízási szerződés/együttműködési megállapodás 

 

II.6: ÜGYFELEK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület az alapszabályában foglalt céljai elérése érdekében 

működtetett ügyfélszolgálati irodát felkereső ügyfelek adatait (név, cím, telefonszám, e-mail 

cím) az ügyfélmegkeresés szerinti ügy elintézése és ahhoz szükséges kapcsolattartás érdekében 

nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: az ügy elintézésekor, kivéve, ha 

az ügyfél kifejezetten hozzájárul adatai további kezeléséhez, ez esetben az Egyesület 

tevékenységének megszűnésekor, kivéve, ha az érintett hamarabb él törlési jogával 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása/adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 

 

 

 

 



II.7: PARTNEREK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület az alapszabályában foglalt céljai elérése érdekében 

működtetett ügyfélszolgálati iroda által térítésmentesen nyújtott tájékoztatási szolgáltatás 

keretében kizárólag elektronikus levelezés útján megküldött programajánlók, partnerkeresési 

célú levelek, társadalmi/tudományos/oktatási/kutatási célokat szolgáló adatkérő levelek, 

kérdőívek kitöltésére történő felkérő levelek, az Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának 

céljaihoz illeszkedő pályázati lehetőségekre történő figyelemfelhívó levelek, valamint a 

KÖRÖS KÖRÜL c. havonta megjelenő hírlevél érintettekhez történő eljuttatása érdekében az 

érintettek adatait (név, e-mail cím) nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/törlésre előirányzott határidő: a hozzájárulás visszavonásakor, 

annak hiányában az Egyesület tevékenységének megszűnésekor 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott 

szerződés és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: - 

 

II.8: PÁLYÁZÓK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája keretében meghirdetett helyi 

pályázati felhívásokra támogatási kérelmet benyújtó pályázók adatait (név, születési név, 

lakcím, tartózkodási hely, székhely és telephely cím, adóazonosító jel, adószám, nyilvántartási 

szám, működési engedély azonosító, anyja neve, születési hely, születési idő, telefonszám, e-

mail cím, bankszámlaszám, projekt adatok) a kérelmek elbírálása érdekében az Egyesület, mint 

adatfeldolgozó nyilvántartja és kezeli. 

Az adatkezelés időtartama/ törlésre előirányzott határidő: a pályázat elbírálását követő 1 

év elteltével, kivéve, ha az Egyesületet az elbírált pályázat kapcsán iratőrzési és/vagy 

jelentéstételi kötelezettség terheli 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése/adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 

 

II.9: PROJEKTGAZDÁK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatkezelés célja: az Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája keretében meghirdetett helyi 

pályázati felhívásai keretében támogatott projektek kedvezményezettjeivel a projektek 

megvalósítása és fenntartása folyamán történő ellenőrzési, tanácsadási és monitoring feladatok, 

valamint a kapcsolattartás érdekében a projektgazdák adatait (név, cím, telefonszám, e-mail 

cím, projekt adatok) az Egyesület nyilvántartja és kezeli. 



Az adatkezelés időtartama/ törlésre előirányzott határidő: a projekt megvalósítását követő 

1 év elteltével, kivéve, ha az Egyesületet a megvalósított projekt kapcsán iratőrzési és/vagy 

jelentéstételi kötelezettség terheli 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése/adatkezelő jogszerű érdeke 

A szerződés teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke jogalap esetén a hivatkozott szerződés 

és/vagy jogszabály, jogszabályi rendelkezés: 

 a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI 

Az érintettek jogait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679EU rendelet 13-21. cikke állapítja meg. 

1. Tájékoztatáshoz való jog  

2. Hozzáféréshez való jog 

3. Helyesbítéshez való jog 

4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

6. Adathordozhatósághoz való jog 

7. Tiltakozáshoz való jog 

8. Jogorvoslathoz való jog 

9. Hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;  

Az érintettek jogaik érvényesítése érdekében az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

 

IV. KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

(továbbiakban: Info tv.) 28.§ (1) bekezdése értelmében az Egyesület Helyi Fejlesztési 

Stratégiája megvalósításával kapcsolatos közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban 

vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 

A szóbeli adatigénylés benyújtásának helye és módja: Egyesület 5600 Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/10. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben, 

előzetesen egyeztetett időpontban. 

Az írásbeli adatigénylés benyújtásának helye és módja: Egyesület postacímére (5600 

Békéscsaba, Pf. 142.) 

Elektronikus adatigénylés benyújtásának helye és módja: elektronikus levél (e-mail) 

formájában a korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail címen. 
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Az adatigénylésnek az Egyesület az Adatkezelési szabályzatában és az Info tv.-ben foglaltaknak 

megfelelő módon és határidőben tesz eleget. 

Az adatigénylésnek az Egyesület nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, 

nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen 

számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, illetve 

amelyen a nem egyértelmű adatigénylés esetén pontosítás kérhető. 

Amennyiben az igénylő részére a kért tájékoztatás és értesítés az igénylő kérése alapján, vagy 

az adatok jelentős terjedelme miatt elektronikus levél formájában nem, kizárólag papír alapon 

és/vagy elektronikus adathordozón adható meg, az Egyesület az alábbiak szerint költségtérítést 

állapíthat meg: 

 az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége 

 CD vagy DVD lemez 1.000,- Ft/db 

 min. 8 GB adathordozó 5.000,- Ft/db 

 A4 papírlap (fekete-fehér) 100,- Ft/db 

 A4 papírlap (színes) 300,- Ft/db 

 az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége  

 a mindenkori postai díjszabásnak megfelelő ajánlott, tértivevényes küldemény 

költsége, amennyiben az igénylő postacímen kéri az adatok megadását 

 csomagküldő szolgálat igénybe vételének költsége, amennyiben az igénylő 

személyes kézhezvétellel kéri az adatok megadását 

 amennyiben az adatigénylés teljesítése az Egyesület alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy az annak 

teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Info tv. 31.§ 

szerinti jogorvoslati lehetőséggel élhet. 

 

V. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Az adatkezelő harmadik fél és/vagy címzett számára, illetve harmadik országba és/vagy 

nemzetközi szervezet számára az általa kezelt adatokat nem továbbítja. 

 


