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Preambulum

(1) Jelen adatkezelési tájékoztató a Természettudományi Kutatóközpont (a továbbiakban:
„adatkezelő” vagy „TTK”) Nemzeti Hidrogén-Technológiai Platformmal (a továbbiakban:
„Platform”) kapcsolatos működése körében felmerülő valamennyi adatkezelési cél tekintetében, az
érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozik. Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az
adatkezelő honlapján.
Az adatkezelő adatai
neve: Természettudományi Kutatóközpont (Anyag és Környezetkémiai Kutatóintézet)
posta címe: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
e-mail: ttk@ttk.hu
telefonszám: +36 1 382 6200
weboldal címe: www.ttk.hu
A személyes adatok kezeléséért felelős munkatárs
- neve: Dr. Tompos András
- telefonszáma: +36 1 3826 501
- e-mail cím: @
(2) Személyes adatok kezelésével érintett személy fogalma
Személyes adatok kezelésével érintett személy alatt kell érteni minden a Platform működésével
kapcsolatba kerülő, saját nevében vagy képviselőként eljáró természetes személyt (pl. tag, támogató tag,
együttműködő partner, irányító testületi tag stb.). Személyes adatok kezelésével érintett személy a
továbbiakban: „érintett”. A Platform tagjait és támogató tagjait a továbbiakban együtt „tagnak”
tekintjük, kivéve, ha esetleg kifejezetten a rendes tagra vagy támogató tagra történő utalás történik.
(3) A Platform 2020. április 27-én tartott alakuló ülésével létrehozott jogi személyiséggel nem rendelkező
projektszervezet, illetve egy olyan szervezeti-stratégiai-szakmai keret, amely felméri és összefogja a
hidrogén-technológiák területén aktív hazai ipari, valamint K+F+I szereplőket; felméri továbbá a hazai
meglévő és fejleszthető hidrogén-technológia gyártói, alkalmazási kompetenciákat.
(4) Mindezekre tekintettel az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Platform az alapító,
valamint a későbbiekben belépő tagok együttműködési megállapodása alapján fejti ki tevékenységét,
elkülönült jogalanyisággal nem rendelkezik. A Platform operatív működtetését végző testülete az
Operatív Menedzsment; stratégiai irányítását végző testülete az Irányító Bizottság.
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(5) A Platform tevékenységének ún. I. fázisa során áttekinti a nemzetközi - elsődlegesen EU-s – hidrogéntechnológiai fejlődési tendenciákat; kidolgoz egy hazai fejlesztési tervet; továbbá adatokat, információkat
szolgáltat a magyar államigazgatás részére, annak érdekében, hogy a hidrogén-technológiák
magyarországi megjelenése, térnyerése (stratégiaalkotás, jogalkotás, pályázati, ösztönző vagy egyéb
intézkedések révén) megtörténhessen. Ennek körében a Platform kialakítja tagságát, szervezetének
működési kereteit, együttműködő partnereket keres.
(6) A (3) – (5) bekezdésben foglalt szakmai és szervezési tevékenységek során a Platform működésével
összefüggésben a TTK személyes adatok kezelését is végzi.
(8) Jelen adatkezelési tájékoztató 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”
vagy „általános adatvédelmi rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az unió illetékes szervei által kiadott iránymutatások,
ajánlások alapján készült, tekintettel az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységre.
(9) Jelen tájékoztatóban használt fogalmak alatt elsődlegesen a GDPR, másodlagosan az Info tv.
értelmező rendelkezéseit kell érteni.
(10) Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatok kezelésére legfeljebb az ún. I.
Fázis lezártáig kerül sor, az I. fázis végeztével minden személyes adat törlésre kerül.
I.

Adatkezelési célok

1. A Platform működésével kapcsolatban az alábbi célokból történik adatkezelés
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

tagtoborzás, a Platform tagságának kialakítása,
szervezetépítés, működési háttér megteremtése,
nemzetközi kapcsolatépítés,
on-line kérdőíves rendszerben a hazai hidrogén-technológiai helyzetkép felmérése,
workshopok, szakmai konferenciák megrendezése,
szakmai tanulmányok publikálása a Platform weboldalán vagy kiadványában,
a személyes adatokkal kapcsolatos panaszkezeléssel felmerülő adatkezelés,
lehetséges tagok/együttműködő partnerek kapcsolattartási adatai,
vagyonvédelem, személyi biztonság,
nyilvántartási kötelezettség teljesítése,

További adatkezelési cél felmerülése esetén, az érintett egyedi tájékoztatást kap.
2. A felvett személyes adatok köre
2.1. A természetes személy érintett esetén csak a személyazonosító adatok, valamint a
kapcsolattartási adatok kerülnek felvételre.
2.2. Természetes személynek nem minősülő bármely egyéb jogalany esetén a jogalany törvényes
képviseletében eljáró természetes személy személyazonosító adatai, valamint a
kapcsolattartási adatok kerülnek felvételre.
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2.3. Amennyiben a 2.1. és 2.2. pont megjelölt jogalanyok képviselő útján járnak el, úgy a
képviselőre a 2.1. és 2.2. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
2.4. Személyazonosító adat alatt a következőket kell érteni: családi és utónév, születési családi
és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve;
2.5. Kapcsolattartási adat alatt a következőket kell érteni: levelezési cím, elektronikus levelezési
cím, telefonos elérhetőség, bármely az érinettel kapcsolattartásra alkalmas egyéb adat.
Amennyiben a kapcsolattartásra az érintetten/képviselőn kívüli harmadik személy kerül
kijelölésre, az esetben a kapcsolattartásra kijelölt személye neve, levelezési címe,
elektronikus levelezési címe, telefonos elérhetősége;
3. A TTK által a Platform működésével kapcsolatban végzett adatkezelések jogalapját,
adatkezelési célonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
II.

Az adatkezelés forrásai

1. A TTK által a Platformmal összefüggésben kezelt személyes adatokat az alábbi forrásból
kaphatja meg:
a) a tagok által teljesített adatszolgáltatások;
b) az érintett, avagy nevében eljárásra jogosult személy által szolgáltatott forrásból;
c) a belépési szándéknyilatkozatban közölt adatokból;
d) nyilvános adatbázisok (pl. telefonkönyv, tudakozó, cégközlöny; elektronikus beszámoló portál;
egyéni vállalkozók nyilvántartása, a NAV által bárki számára elérhetővé tett adatbázisok - pl.
adószámmal rendelkező személyek, hátralékos adózók );
e) a tagok által szolgáltatott szakmai tanulmányok;
f) a Platform eljárás során elért harmadik személy;
g) szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén, az eljáró nyomozóhatóság;
h) az adatkezelővel szemben megindításra kerülő és folyamatban lévő egyéb eljárásokban
keletkező iratok;
III.

Az adatkezelés jogszerűsége

1. Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségét adatkezelési célonként biztosítja a teljes adatkezelési
folyamat során. Mindez azt jelenti, hogy minden adatkezelés - célonként - meg kell, hogy feleljen
az elszámoltathatóság és átláthatóság követelményének.
2. Az adatkezelés minden szakaszában, adatkezelési célonként fenn kell állnia a GDPR-ban
meghatározott adatkezelési jogalapok valamelyikének, melyet az adatkezelő köteles igazolni.
3. Az adatkezelés jogszerűsége megállapítható, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében
foglalt jogalapok közül legalább egy teljesül. Ellenkező esetben az adatkezelés jogellenes.
4. Az adatkezelési jogalapok (hivatkozási alapok) az alábbiak lehetnek1:
a) az érintett hozzájárulása egy vagy több konkrét adatkezelési célhoz;
1

GDPR 6. cikk
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-

Habár az első jogalap a felsorolásban, valójában a hozzájárulás csak egy a lehetséges
jogalapok közül. Amennyiben más jogalapok alkalmazása megfelelőbb, akkor azt kell
megjelölni. A hozzájárulásnak kifejezettnek, önkéntesnek, megfelelő tájékoztatáson
alapúlónak kell lennie, amely bármikor visszavonható. A visszavonás előtti adatkezelés
jogszerű marad. A tájékoztatást és a hozzájárulás megadását az adatkezelőnek kell
bizonyítani. A GDPR nem ír elő kötelező alakiságot, az adatkezelőre írásban szerzi be az
érintettek hozzájárulását.

b) szerződéses jogalap (2 esetet foglal magában);
1. eset: az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, melyben az érintett
természetes személy maga is szerződő fél (az együttműködési megállapodást aláíró tag,
vagy a később belépett tag), vagy
2. eset: szerződés megkötése érdekében, az érintett megkeresése alapján és kérésére
történő előzetes lépések megtétele érdekében szükséges (amennyiben tagfelvételi
kérelem érkezik az Operatív Menedzsmenthez).
-

-

-

Az, hogy egyes adatkezelési tevékenységek mögött szerződés áll fenn (pl. a tagok
együttműködési szerződése, a tagok által megkötött bármely további megállapodás,
valamint a Platformmal történő együttműködés keretében harmadik személyekkel
megkötött megállapodás, amennyiben abból kötelezettség származik valamely
szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység elvégzésére), nem jelenti automatikusan azt,
hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A szerződéses jogalap csak arra vonatkozik, ami a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Tehát nem vonatkozik a nemteljesítés által előidézett további lépésekre, illetve a
szerződés végrehajtásakor felmerülő egyéb eseményekre.
Amíg az adatkezelés a szerződés normális végrehajtása során történik, addig ez a jogalap
a megfelelő. Az érintett alapvető adatainak, úgymint nevének, címének feldolgozását,
illetve a fennálló szerződéses kötelezettségekre való hivatkozást vagy hivatalos
emlékeztetők kiküldését úgy kell tekinteni, hogy azok a szerződés teljesítéséhez
szükséges adatkezelés körébe tartozik. Azonban a szerződésből származó igények
érvényesítése nem tartozik ezen jogalap alá. Ettől azonban az adatkezelés önmagában
nem válik jogszerűtlenné: az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik a követelés
érvényesítéséhez.

c) jogi kötelezettség teljesítése érdekében (uniós vagy magyar jog alapján);
-

-

Ez vagy uniós vagy tagállami jog lehet, harmadik ország joga nem, a jogi kötelezettséget
jogszabálynak kell előírnia (és például nem szerződéses megállapodásnak). Tehát egy
nemzetközi szerződés csak abban az esetben lehet hivatkozási alap, ha azt magyar
jogszabályban kihirdették.
A jogi kötelezettségnek továbbá kellően egyértelműnek kell lennie az általa igényelt
személyes adatok kezelését illetően. Az adatkezelő nem rendelkezhet indokolatlan
mértékű mérlegelési jogkörrel a jogi kötelezettségnek való megfelelés módját illetően.

d) az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
érdekében szükséges (feltéve, hogy az érintett rövid úton törtnő értesítésére és az
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adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésére nincs lehetőség vagy az aránytalan
késedelemmel járna);
-

-

Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre
elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem
végezhető.
A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az
érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre
humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez,
vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott
katasztrófák esetében van szükség.

e) közérdekű tevékenység vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében szükséges
-

Ez két helyzetre terjed ki, és mind a közszférára, mind a magánszektorra vonatkozik.
➢ Először is olyan helyzetekre terjed ki, ahol maga az adatkezelő rendelkezik
hivatali hatáskörrel vagy van közérdekből elvégzendő feladata (de nincs
feltétlenül jogi kötelezettsége az adatfeldolgozásra), és az adatfeldolgozás ennek
a hivatali hatáskörnek a gyakorlásához, vagy ennek a feladatnak az elvégzéséhez
szükséges. (Például egy szakmai szervezet fegyelmi eljárást folytathat a tagjai
ellen.)
➢ Másodszor olyan helyzetekre is kiterjed, ahol az adatkezelőnek nincs hivatali
hatásköre az adatok közzétételére, ám az ilyen hatáskörrel rendelkező harmadik
fél felkéri erre. (Ilyen eset lehet például, amikor az adatkezelő észreveszi, hogy
bűncselekmény történt, ezért saját kezdeményezésre továbbítja ezt az információt
az illetékes bűnüldöző hatóságok részére.)

f) jogos érdek fennállása esetén, amennyiben az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekeinek érvényesítése megelőzi az adatkezeléssel érintett jogait és érdekeit (például az
együttműködési megállapodásban foglaltak megszegéséből származó igények
érvényesítéséhez fűződő érdek);
-

A jogszerű érdek lehet adatkezelő érdeke, vagy harmadik személy jogos érdeke, aki az
adatot megkapja, megismeri.
Az érdek: az az érdek, amellyel az adatkezelő rendelkezik az adatkezelésben, illetve az
az előny, amelyet az adatkezelő származtat – vagy a társadalom származtathat – az
adatkezelésből.

5. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a fentiekben foglaltak nem jelentenek
kötelező sorrendiséget. Az adatkezelés jogalapjaként azt a jogalapot kell megjelölni, amely a
leginkább jellemzi az adott adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés egyes
szakaszaiban változhat, illetve az egyes személyes adatok kezelése egymástól különböző
jogalapok szerint is történhet.
6. Az adatkezelő felhívja továbbá az érintettek figyelmét, hogy egy adott személyes adat (pl. név,
születési név, lakcím vagy kapcsolattartási adatok stb.) kezelésének egyszerre több célja is
lehet, (TÖBBSZÖRÖS JOGALAP). Ennek az érintett által előterjesztett törlési kérelem
teljesíthetősége, valamint az adatkezelés korlátozása esetében van jelentősége.
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7. Különleges adatokra vonatkozó tájékoztatás
7.1. A Platformmal kapcsolatos eljárása során az adatkezelő nem kér különleges adatot
(különleges adat: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti
meggyőződés, szakszervezeti tagság, továbbá az egészségi állapotra vagy szexuális életre
vonatkozó adatok). Az adatkezelő tehát ilyen adat megadására nem hívja fel partnereit. Ez
alól kivételt képezhetnek azon esetek, amelyekben jogszabályi kötelezettség az ilyen adatok
felvétele.
7.2. Amennyiben a fentiek ellenére, az érintett eljárás során mégis különleges adatot ad meg,
úgy az adatkezelő az ilyen adatot tartalmazó eredeti dokumentumot az érintettnek
visszaküldi, arról készített másolatot megsemmisíti, kivéve az érintett által küldött levelet.
8. Tájékoztatás a szakmai rendezvényeken készült kép- és hangfelvételt, fénykép kezeléséről
és nyilvánosságara hozataláról
8.1. Minden videó és fénykép rögzítéséhez és a további kezeléséhez (különös figyelemmel a
honlapon/kiadványban történő közzétételre) a felvételen szereplő érintett természetes
személy kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.
8.2. A szakmai rendezvényre szóló meghívó tartalmazza a kép- és hangfelvétel, fénykép
(együttesen: „felvétel”) rögzítésére, felhasználására vonatkozó részletes tájékoztatót,
valamint azt, hogy a regisztrációs lapon a résztvevő egyben nyilatkozik, hogy mind a kép-és
hangfelvétel rögzítéséhez, mind annak nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. A
hozzájárulás visszavonható, ez esetben a felvételt el kell távolítani és az adatkezelést meg
kell szüntetni, az adatot törölni kell.
9. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettek, hogy automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz,
profilalkotást nem végez.
10. Az adatkezelő személyes adatokat nem továbbít más országba, ilyen kötelezettséget keletkeztető
szerződéssel nem rendelkezik. Erre csak az érintett kifejezett írásbeli kérelme alapján kerülhet
sor.
11. Az adatkezelő a Platform a tagjai és együttműködő partnerei részére, a kapcsolattartási adatként
megadott elektronikus levelezési címre tájékoztató és szakmai anyagokat küldhet. A
kapcsolattartási adatok sem marketing sem egyéb célból nem kerülnek továbbításra vagy
megismerhetővé tételre harmadik személy részére, kivéve, ha az érintett ezt írásban kifejezetten
kéri az adatkezelőtől.
IV.

Adatok továbbítása

1. A személyes adatok vagy személyes adatot tartalmazó iratok továbbítására csak célhoz kötötten,
a) jogszabályban vagy szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében,
b) az érintett kifejezett kérésére,
c) valamint az esetleges követelések/igények érvényesítése érdekében
kerül sor.
2. Az adattovábbítások naprakész és folyamatosan vezetett címzetti listáját az adatkezelő belső
nyilvántartása tartalmazza.
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3. Az adatkezelő által, a Platform működésével kapcsolatban kezelt személyes adatok az alábbi
személyek, szervezetek részére kerül(het)nek továbbításra:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesülettel (MHTE) részére szakmai
együttműködés érdekében;
Valor Zrt. részére szakmai együttműködés érdekében
az érintett kifejezett kérelme alapján, az általa megjelölt adattartalommal és
személy(ek) részére;
egyéb, nemzetközi vagy hazai jog alapján fennálló kötelezettség teljesítése
érdekében;

További adattovábbítás esetén, az érinettet az adatkezelő egyedileg és közvetlenül tájékoztatja és
azt belső nyilvántartásában rögzíti.
4. Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
(i)
A 3. (i) és (ii) bekezdésben megjelölt szervezetek
(ii)
Wattmanager Kft. a tagok által szellemi hozzájárulás keretében kitöltött on-line
kérdőívek számítógépes kezelőprogram való bevitele és kezelése
V.

Az érinettek jogai

1. AZ ADATKETELŐ FELHÍVJA AZ ÉRINTETTEK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN
FEJEZETBEN RÉSZLETEZETT JOGOK NEM JELENTENEK FELTÉTLEN
ÉRVÉNYESÜLÉST, tehát azok teljesíthetősége tekintetében mindig a konkrét adatkezelés
vonatkozásában, az adatkezelés célja és jogalapja egyidejű vizsgálatával kell eljárni. Különös
igaz ez az ún. kötelező adatkezelés esetén, amikor az adatkezelőt - tevékenységével
összefüggésben - uniós vagy hazai jog kötelez valamely személyes adat kezelésére. Ez esetben a
személyes adat(ok) törlése iránti kérelem nem teljesíthető.
2. TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRINTETTEKET, HOGY A SZEMÉLYES ADATAIK
KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG ŐKET:
a) HOZZÁFÉRÉSI JOG (MÁSOLAT IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ JOG)
Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő
maga, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e
személyes adatait. Az érintettnek biztosítani kell, hogy – a kérésének megfelelően
megismerje a következő információkat: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok
kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai, a személyes adatok címzettjei vagy címzettek
kategóriái, személyes adatok forrására vonatkozó adatok, ha azt nem az érintettől gyűjtötték,
az érintett jogai, miszerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi hatóságnál panasszal élhet, a személyes adatok
harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának ténye és a
megfelelő alkalmas garanciák, automatizált döntéshozatalra kerül-e sor, vagy profilalkotás
történik-e, illetve erre milyen logika alapján kerül sor, és milyen következményei lehetnek az
érintettre nézve.

oldal 7 / 14

Általános adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Hidrogén-Technológiai Platform működésével összefüggésben

Ha az adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel az érintettről, úgy kérheti az érintettet,
hogy pontosítása, kérése mely információkra, illetve az adatkezelő mely adatkezelési
tevékenységére vonatkozik.
Másolat igénylésére vonatkozó jog
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az adatkezelő ésszerű adminisztratív költséget
számíthat fel. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. Erre
tekintettel az adatkezelő a másolat kiadása során megismerhetetlenné tesz a másolaton
minden olyan adatot, mely szerződéses vagy jogszabályi védelem alatt áll (pl. üzleti titok,
banktitok, államtitok, az érinetten kívül esőre vonatkozó személyes adat stb.).
b) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Az adatkezelő az érintett kérelmére haladéktalanul kijavítja, pontosítja, illetve kiegészíti az
érintettre vonatkozó személyes adatokat. A helyesbítés tényéről, a helyesbített személyes
adatokról – hacsak ez nem bizonyul lehetetlennek vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést
– az adatkezelő tájékoztatja a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozókat.
c) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
Az érintett kérelmére az adatkezelő törli a személyes adatokat, ha
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az
adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
a személyes adatok kezelése jogellenes, különösen, ha az adatkezelés az
adatvédelmi alapelvekkel ellentétes, megszűnt az adatkezelés célja, eltelt a
személyes adatok megőrzésének időtartama, megszűnt az adatkezelés jogalapja,
és nincs másik alkalmazandó jogalap,
az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, az
adatvédelmi hatóság vagy a bíróság elrendeli,
az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Amennyiben személyes adatok törlésére kerül sor, úgy az adatkezelő – hacsak ez nem
bizonyul lehetetlennek vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést – minden olyan címzettet
tájékoztat a törléséről, akivel a személyes adatokat közölte.
Amennyiben a személyes adatot az adatkezelő nyilvánosságra hozta, és a személyes
adatot törölni köteles, haladéktalanul eljár annak technikai megvalósítása érdekében. A
személyes adatot az adatkezelő a biztonsági mentésekből is törölni köteles. Ezen
rendelkezéseket alkalmazni kell különösen a szakmai rendezvényekről készült és
nyilvánosságra hozott felvételekre.
AZ ADATKEZELŐ NEM KÖTELES A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉRE,
HA AZ ADATKEZELÉS
(i)
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából
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(ii)
(iii)
(iv)

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az adatkezelőra telepített,
személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez
közérdekből vagy az adatkezelőra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

d) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést
(i)
ha az érintett vitatja az adatkezelő vagy annak adatfeldolgozója által
kezelt személyes adatok pontosságát és az adatok pontossága kétséget
kizáróan nem állapítható meg, amely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát;
(ii)
az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(iii)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokat
a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen
tájékoztatja.
e) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
ha
(i)
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
(ii)
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben kizárólag akkor kezelhetők tovább a
személyes adatok, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, avagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelő egyetért a tiltakozási kérelemmel, úgy megszünteti az
adatkezelést és erről értesíti azokat a címzetteket is, akiknek a személyes adatokat
továbbította.
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f) ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése
érdekében történő – adatkezelés céljából rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt,
széles körben használt és géppel olvasható formában adjuk át az Érintettnek. Szintén jogában
áll kérvényezni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.
VI.
Kérelmek és jogorvoslatok
1. Kérelem és Panasztétel
Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszt,
kifogást, az alábbi elérhetőségek valamelyike megküldött írásbeli beadvány útján lehet tenni:
-

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. (postacím: 1519 Budapest, Pf. 286.).
kranicz.andrea@ttk.mta.hu

2. Felügyeleti Hatóság
2.1. Ha az érintett nem elégedett a válaszunkkal, illetve úgy véli, hogy méltánytalanul vagy
jogellenesen kezeljük az adatait, akkor jogait érvényesítheti a felügyeleti hatóságnál az alábbiak
szerint.
i) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének
vizsgálata céljából, ha az adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
ii) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése
szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírásokat.
Felügyeleti hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
3. Peres eljárás
A fent írtakon túl, az érintett jogosult jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indítani.
Amennyiben vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, úgy kártérítési igényt érvényesíthet
az adatkezelővel szemben.
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VII.

Egyedi adatkezelési tájékoztatás

1. Az érintettek az adatkezelővel való – a Platform működésével összefüggésben felmerült kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás során egyedileg tájékoztatásra kerülnek személyes adataik
kezeléséről és annak részleteiről. Az egyedi tájékoztatások tartalma eltérő attól függően, hogy a
személyes adatok felvételére/gyűjtésére az érintettől kerül(t) sor vagy egyéb forrásból.
2. Az adatkezelő a kötelező jogi aktusokon alapuló adatkezelés mellett, a kötelező adatkezeléssel
érintett adatkezelési cél(ok)tól eltérő adatkezelői célok vonatkozásában az érintettek
hozzájárulásán, szerződéses jogalapon, vagy a jogi érdek alapján végez adatkezelést.
VIII. A kezelt adatokhoz való hozzáférés
1. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa kezelt személyes adatok - a IV. Címben
foglaltakon túlmenően - a Platform irányítását végző testületi tagok, valamint a Platform
tevékenységnek ellenőrzését, szakmai felügyeletét végző személyek számára hozzáférhetők és
megismerhetők a Platform szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatokban
meghatározott feladatok, illetve az egyéb szerződéses feladatok ellátásához szükséges mértékben
és ideig.

IX.

Hatály

1. Jelen tájékoztató 2020. április 27. napjától visszavonásig érvényes és hatályos.

1. számú melléklet:

Adatkezelési tájékoztató
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1. számú melléklet
AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL A PLATFORM MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT
ADATKEZELÉSI JOGALAPOK
1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen 1. számú melléklet az adatkezelő által 2020.04.27. napján kiadott Általános adatkezelési
tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi.
1.2. Jelen melléklet kiterjed minden a Platformmal működtetésével kapcsolatban végzett
adatkezelésre.
1.3. Jelen melléklet vonatkozásában a Platform működtetése alatt kell érteni minden az
Együttműködési megállapodásban meghatározott célok és feladatok megvalósítására alkalmas
tevékenységet, ideértve a nemzetközi és hazai kapcsolatépítést is.
2. Az adatkezelési célok meghatározása, jogalapja és az adatkezelés időtartama
2.1. A Platform tagságának, szervezetének kialakítása és működtetése céljából történő adatkezelés
2.1.1. Az új tag felvételét, belépési szándéknyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Operatív
Menedzsmentnek történő megküldésével lehet kezdeményezni, vagyis a tagfelvételi eljárás
kérelemre indul, a tagfelvétel engedélyezése esetén, a kérelmező személy vagy szervezet az
Együttműködési megállapodás alanyává válik mégpedig a tagfelvételről szóló döntés közlése
napján (tagság kezdő napja). Ezen naptól kezdve a tag köteles az Együttműködési
megállapodásban foglaltakat teljesíteni, különös tekintettel a szellemi hozzájárulás
szolgáltatására.
2.1.2. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben elsődlegesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja (szerződéses jogalap), másodlagosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az
érintett hozzájárulása)
2.1.3. Amennyiben a tagfelvételi eljárás utóbb érvénytelenné válik, vagy a tagsági jogviszony a
tag kilépési nyilatkozata alapján megszűnik. vagy a tag kizárásra kerül, és az adatkezelőnek
szerződéses igénye/követelése marad fenn a szerződésből, abban az esetben az adatkezelés
jogalapja az igény/ követelés érvényesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
(jogos érdek).
2.1.4. Az adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony megszűnéséig, a 2.1.3. pontban foglaltak
esetén az igény fennállásáig, minden más esetben a Platform működésének I. Fázisa lezárultáig
tart.
2.1.5. Jelen pontban foglaltakat a tagtoborzásra megfelelően alkalmazni kell.
2.1.6. Az adatkezelő a Platform tagok nevét, logóját és weboldalának elérhetőségét az általa vagy
a Platform munkatársai által szerkesztett és megjelentetett, közzétett folyóiratban vagy
kiadványban, valamint hivatalos weboldalán közzéteszi. Ezen adatkezelésre a 2.1.2. pontban
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
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2.2. Nyilvántartási kötelezettség teljesítése - különösen panaszkezelési nyilvántartás - céljából
történő adatkezelés
2.2.1. Az adatkezelő az Info tv. 25/E. § alapján az adatkezelésről nyilvántartást köteles vezetni.
A nyilvántartásban rögzített adatokat az Info tv. 25/F. § (4) bek. alapján a törlést követő 10 évig
köteles megőrizni.
2.2.2. Az érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszt terjeszthet elő. A panaszról,
valamint annak körülményeiről és a panaszra adott válaszról az adatkezelő a 2.2.1. szerint köteles
nyilvántartást vezetni.
2.2.3. Telefonon történő panaszbejelentés esetén a telefonos kommunikációról az adatkezelő
hangfelvételt nem készít. Az így előterjesztett panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a
panaszra adott válasszal együtt az adatkezelő megküld a panaszos érintettnek.
2.2.4. A panaszt és az arra adott választ az adatkezelő a 2.2.1. pont szerinti ideig köteles
megőrizni.
2.2.5. Jelen esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi
kötelezettség), melyre tekintettel az adatkezelési nyilvántartásban rögzített adatok, valamint
a panasszal kapcsolatban rögzített adatok és az arra adott válaszban található személyes
adatok GDPR 17. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján, az érintett kérelmére sem törölhetők
a megjelölt határidő eltelte előtt.
2.3. Szellemi hozzájárulás kezelése céljából történő adatkezelés
2.3.1. A Platform I. fázisában a tagoknak úgynevezett „szellemi hozzájárulást” kell biztosítaniuk.
Ennek körében minden tag köteles
- a Platform vezetése által kidolgozott on-line kérdőíves felmérés kitölteni;
- az adott tag szakmai, üzleti tevékenységéhez legközelebb álló területen, egy rövid
szakmai tanulmány kidolgozni 5-20 oldal terjedelemben.
2.3.2. A tagok az online kérdőív kitöltésével, és a szellemi hozzájárulásként, a Platform
rendelkezésére bocsátott rövid tanulmányuknak, az Operatív Menedzsmentnek történő
átadásával, kifejezetten és ingyenesen, hozzájárulnak ahhoz, hogy a Platform honlapján és/vagy
kiadványában, publikációjában és/vagy előadásában az, illetve annak tartalma megjelenésre
kerüljön (ingyenes felhasználási engedély) továbbá, hogy az államigazgatás releváns
(energetikai, klímavédelmi) szerveinek átadásra kerüljön. A szolgáltató tag, mint szerző minden
esetben automatikusan feltüntetésre kerül.
2.3.3. Kilépés esetén az adott tag által, a belépést követően szolgáltatott szellemi hozzájárulás
nem jár vissza a tagnak, a kilépési nyilatkozatban a tag köteles a szolgáltatott szellemi
szolgáltatással kapcsolatos további adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adni.
2.3.4. Jelen esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett
hozzájárulása).
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2.4. Szakmai rendezvényeken kép-és hangfelvétel készítése és felhasználása céljából történő
adatkezelés
2.4.1. A szakmai rendezvényekre történő regisztráció során - előzetes tájékoztatást követően - az
adatkezelő beszerzi az érintettek hozzájáruló nyilatkozat a kép-és hangfelvétel készítéséhez és
nyilvánosságra hozatalához mind az adatkezelő weboldalán, mind az általa szerkesztett és
megjelentett kiadványokban.
2.4.2. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez esetben az adatkezelő köteles a felvétel
eltávolítani és az adatkezelést megszüntetni.
2.4.3. Ellenkező esetben, a felvételek megőrzésére és felhasználására a Platform működésének I.
Fázisa lezárultáig kerül sor.
2.4.4. Jelen esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett
hozzájárulása).
3. Egyéb tájékoztató
3.1.

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján, az adatkezelő által végzett tevékenységre általánosan jellemző
adatkezelési célokat tartalmazza.

3.2.

További adatkezelési cél felmerülése esetén - egyszeri vagy az érintettek kisebb számát érintő
esetben - az érintett személy(ek) külön tájékoztatást kap(nak), amennyiben az új adatkezelési cél
az érintettek nagyobb számát érinti, vagy általánosan érvényesülő adatkezelési célként
jelentkezik, arról általános tájékoztatónkban adunk részletes információkat.

3.3.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott magyar jogszabályok aktuális szövegét az alábbi linkek
bármelyikén elérik:
https://net.jogtar.hu/ vagy http://www.njt.hu/

3.4.

Az általános adatvédelmi rendelet az alábbi linken elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2556-1-1
3.5.

A NAIH által közzétett határozatok az alábbi linken elérhetők:
https://www.naih.hu/hatosagi-hatarozatok---vegzesek.html
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