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Tájékoztató személyes adatok kezeléséről 

1. Adatkezelő 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat Társaságunk, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., 
cégjegyzékszám: 01-09-380926, adószám: 29147542-2-42, e-mail: info@mfoi.org) kezeli. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál 
adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül fordulhat 
az alábbi címen: tamas.bernath@mfoi.org. 

2. Kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása 

Tekintettel arra, hogy Ön kapcsolatba lépett Társaságunkkal, így azokat a személyes adatokat kezeljük Önről, amelyeket a 
kapcsolatfelvétel során megadott részünkre. Amennyiben erre a célra a Társaságunk weboldalán található kapcsolatfelvételi 
nyomtatványt (https://mfoi.org/hu/kapcsolat) használja, úgy kezeljük az Ön nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, valamint 
annak a cégnek a nevét, melynek képviselőjeként, illetve munkavállalójaként kapcsolatba lép velünk (opcionális adat), illetve 
az Ön beosztását.  

Amennyiben e-mailben vagy a LinkedIn-en keresztül üzen nekünk, úgy e-mail címe, illetve a LinkedIn profiljában közétett 
adatain kívül azokat az adatokat kezeljük Önről, melyeket Társaságunknak küldött üzenetében velünk megoszt. Írásbeli 
kérelmére rendelkezésére bocsátjuk a Társaságunk által Önről kezelt valamennyi személyes adatot. 

3. A személyes adatok kezelésének célja 

A 2. pontban felsorolt személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön részére akár általánosságban, akár egy konkrét 
ügyre vonatkozóan a szükséges felvilágosítást meg tudjuk adni, az Ön által feltett kérdések megválaszoljuk. 

4. Adatkezelés jogalapja 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap alkalmazásához elvégeztük az 
érdekmérlegelési tesztet, melynek során összehasonlításra kerültek a Társaságunk oldalán fennálló, az adatkezelést lehetővé 
tevő jogos érdekek, valamint az Ön ahhoz fűződő érdeke, hogy adatainak kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési 
teszt eredményeképpen azt állapítottuk meg, hogy az Ön adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, 
és elsőbbséget élvez az Ön oldalán fennálló azon jogos érdekkel szemben, hogy az általunk végzett adatkezelés hatálya ne 
terjedjen ki Önre. Ha Ön meg kívánja ismerni az általunk elvégzett, részletes érdekmérlegelési tesztet, úgy kérjük, hogy erre 
vonatkozó kérelmét írásban juttassa el nekünk. Megkeresését az info@mfoi.org e-mail címen fogadjuk. 

5. Adatkezelés időtartama 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése addig tart, amíg Ön nem tiltakozik az adatkezeléssel szemben; tiltakozás 
hiányában is legfeljebb addig, amíg adatainak kezelése feltétlenül szükséges kérdéseinek megválaszolásához, illetve ahhoz, 
hogy a szükséges felvilágosítást meg tudjuk adni Önnek, illetve amíg Társaságunk kapcsolatban áll Önnel. 

6. Személyes adatok címzettjei  

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait Társaságunk adatkezelésre feljogosított vezetői, illetve munkavállalói kezelik.  

A jelen tájékoztatóban felsorolt adatokat Társaságunk alábbi adatfeldolgozói jogosultak megismerni és kezelni olyan mértékig 
és körben, ami az általuk Társaságunk részére nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges: weboldal 
tárhelyszolgáltatója, rendszergazda/IT szolgáltató. Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozók kizárólag Társaságunk utasításai 
szerint kezelhetik az adatokat, a velük kötött adatfeldolgozási szerződés rendelkezéseivel összhangban.  

7. Érintetti jogok, illetve azok érvényesítése 
 

a. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Tájékoztatjuk, hogy az általunk végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az általunk kezelt személyes adatokról Ön 
jogosult felvilágosítást kérni. Írásbeli kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk 
az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az 
adatkezelés során Önt érintettként megillető jogokról. A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, azonban abban az 
esetben, ha az adatokról a kérelem teljesítését követően Ön további másolatokat igényel, és/vagy rövid időn belül újra azonos 
tartalommal terjeszti elő kérelmét, úgy annak teljesítéséért külön díjat számíthatunk fel, melynek pontos mértékéről a kérelemre 
adott válaszunkban adunk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét arra, hogy kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig 
tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát. 

b. Adatok helyesbítéséhez való jog 

Ha az Ön tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti írásban azok helyesbítését, vagy az 
Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával a(z) info@mfoi.org 
e-mail címre küldött üzenettel. 
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c. Adatok törléséhez való jog 

Tájékoztatjuk, hogy kérelme alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja 
megszűnt, jogellenes adatkezelésre került sor, vagy jogszabály írja elő az adatok törlését. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Önt 
megilleti az ún. elfeledtetéshez való jog is, mely szélesebb körben biztosítja a személyes adatok hozzáférhetetlenné tételét.  

Amennyiben e jogosultságával Ön élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az 
adatok a továbbiakban semmilyen formában ne álljanak rendelkezésünkre: az adatokat nemcsak az elsődleges tárolási 
helyükről, de az eltárolt biztonsági mentésekből is töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében is, hogy 
tájékoztassuk a személyes adatokat kezelő, általunk ismert adatkezelőket, hogy Ön törlési kérelmet terjesztett elő. Kifejezetten 
fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy törlési kérelmének teljesítését követően a személyes adatok helyreállítására többé már 
nincs mód. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok törlésére nincs mód az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén: 

- ha adatainak kezelése szükséges véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,  
- ha népegészségügyi közérdek indokolja az adatkezelést,  
- ha közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges az 

adatkezelés, ha az adatok törlése az adatkezelést lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné,  
- ha az adatkezelés az ezt előíró jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekű feladat vagy közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásához szükséges, 
- ha jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt indokolt adatainak kezelése. 

d. Az adatkezelés korlátozásának joga 

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra: 

− ha tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig, vagy 

− ha jogellenes adatkezelésre került sor, de Ön kifejezetten kéri, hogy adatait ne töröljük, vagy 

− amennyiben már nincs szükségünk az adatokra a jelen tájékoztatóban megjelölt célból, de Ön igényli az adatokat 
jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén az adatokat továbbra is tároljuk azzal, hogy más műveletet az 
adatokon nem végzünk. Amennyiben Ön az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelemmel fordult Társaságunkhoz, úgy a 
személyes adatokat csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében, 
vagy fontos közérdekből kezelhetjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, 
úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük. 

e. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben 

Tekintettel arra, hogy Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük, Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat az adatkezelés ellen azzal, a tiltakozás nem eredményezi automatikusan adatai kezelésének befejezését, 
valamint a személyes adatok törlését Társaságunk részéről. Ha Ön tiltakozását fejezi ki az adatkezeléssel szemben, 
úgy indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megvizsgáljuk, 
hogy a kérelme teljesíthető-e.  
 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a vizsgálat eredményeként azt állapítjuk meg, hogy adatainak kezelését olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival és alapvető 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, 
úgy tiltakozása ellenére tájékoztatni fogjuk arról, hogy kérelmét nem tudjuk elfogadni és teljesíteni, továbbá, hogy adatait 
Társaságunk jogos érdeke alapján az adatkezelésre meghatározott időtartam elteltéig tovább kezeljük. Ha kérelmét elfogadjuk, 
úgy megtesszük a szükséges intézkedéseket az Önről kezelt adatok törlése érdekében, és erről írásban is tájékoztatjuk.  
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben tiltakozási kérelmét elfogadjuk, úgy annak hatálya csak arra az adatkezelési 
tevékenységre fog kiterjedni, ami a jelen tájékoztatóban bemutatásra került. Ha a 2. pontban írt adatait más, jogszerű célból 
is kezeljük, úgy azt a tiltakozási kérelem benyújtása, illetve annak elfogadása nem érinti.  
 

f. Érintetti kérelmek benyújtása, elbírálása 

Tájékoztatjuk, hogy érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét –függetlenül annak tartalmától – a beérkezést követően 
haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásának eredményéről írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 
a beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatjuk. Kérjük, hogy a kérelmét minden esetben írásban, a(z) info@mfoi.org e-
mail címre küldje el.  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára 
tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön kérelme ügyében 
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határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 1 
hónapon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha a kérelem 
alapján megítélésünk szerint semmiféle intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben a kérelmet 1 hónapon belül 
megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségekről. 

A kérelem megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve akkor, ha 
Ön kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; úgy ebben az esetben Ön köteles a felmerülő 
adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat fizetni, melynek pontos összegéről kérelmére adott 
válaszunkban tájékoztatjuk.  

8. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön bármilyen okból nem lenne elégedett adatainak Társaságunk általi kezelésével, úgy kérjük, forduljon 
bizalommal munkatársainkhoz, vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségünkön 
keresztül, hogy mielőbb orvosolni tudjuk felmerült panaszát, illetve megoldást találjunk problémájára. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat, ha 
megítélése szerint személyes adatainak kezelésére nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor. 
Amennyiben nem értene egyet a Hatóság döntésével, vagy a Hatóság panaszát nem vizsgálja ki, vagy a Hatóság 3 hónapon 
belül nem tájékoztatja Önt a panaszos ügyében indult eljárás fejleményeiről, eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a 
Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 
Budapest, Pf. 16.) fordulhat.  

Ha úgy ítélné meg, hogy Társaságunk – személyes adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette adatkezeléshez 
fűződő jogát, úgy jogorvoslat érdekében a Társaságunk székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 
Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék eljárását (elérhetőségek: https://birosag.hu/birosag-kereso) is kezdeményezheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
a törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.  

Ha a hatályos adatvédelmi előírások betartásának elmulasztása miatt Önt kár érné, úgy Társaságunkkal, illetve megbízott 
adatfeldolgozóinkkal – amennyiben ők felelősek az előírások be nem tartásáért – szemben az illetékes bíróság előtt kártérítés, 
míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor 
felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy a Társaságunktól kapott 
utasításokat. Kártérítésre vonatkozó igényét – saját választása szerint – érvényesítheti Társaságunk, illetve adatfeldolgozónk 
székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Az illetékes bíróság és annak 
elérhetősége az alábbi linkre kattintva érhető el: https://birosag.hu/birosag-kereso.  

9. Adatbiztonsági intézkedések 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Önről kezelt adatok megfelelő szintű biztonságban legyenek Társaságunknál. 
A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedést minden esetben egyedileg, a kezelt adatok vonatkozásában fennálló és 
valószínűsíthető kockázatokat figyelembe véve és azok értékelését követően választjuk ki. Gondoskodunk arról, hogy a 
személyes adatok kezelését lehetővé tevő elektronikus nyilvántartások, programok vonatkozásában az adatkezelés 
időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó elektronikus rendszerek, 
adatbázisok, fájlok rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármilyen jogosulatlan 
beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Garantáljuk, hogy az 
adatkezeléshez használt nyilvántartások, programok mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek 
jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre állnak. 

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül 
módosítsa. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosítását határozzuk el, úgy megtesszük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy Önt tájékoztassuk a jelen tájékoztató módosításának tényéről. 

Budapest, 2022. január 17. 

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. 
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