ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázati
felhívásokra benyújtott támogatási kérelmekhez, továbbá a támogatásban részesített
projektek végrehajtására kötött támogatási szerződésekhez
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.).

Az adatkezelő neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja: a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása, a támogatásban részesített projektekre
vonatkozó támogatási szerződések megkötése, a támogatási szerződések szerinti projektek
megvalósításának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, az esetleges követelések,
támogatói igények érvényesítése
Adatfeldolgozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint az innovációs pályázatok
vonatkozásában az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adattovábbítás ténye, címzettje: a támogatási kérelmek és (támogatásban részesített projektek esetében) a
kedvezményezettek által benyújtott beszámolók elbírálásában közreműködő, az adatkezelő által megbízott
szakértők, szakértői csoportok
A személyes adatok tárolásának időtartama: projekt lezárását követő 10 év, a támogatási kérelem
elutasítása esetén a támogatási döntés meghozatalát követő 10 év
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik:
a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az
adathordozhatósághoz,
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen,
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A
visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az
nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a
lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
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g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint –
az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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