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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Pro Filii Alapítvány honlapján keresztül megadott személyes adatok kezeléséről 

 
Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács 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 szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 
alapján tájékoztatást adjon www.profilii.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megadott 
személyes adatok kezeléséről. 
 
1. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 
 

Adatkezelő: Pro Filii Alapítvány 

Nyilvántartási szám: 01-01-0013200 

Adószám: 19312983-1-41 

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38. 

E-mail: info@profilii.hu 

Honlap elérhetősége: www.profilii.hu 

Képviseli: Dr. Mészáros Beatrix kuratóriumi elnök 

 
 
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, AZ 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ: 
 

2.1. A honlapra történő online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 
 

Az adatkezelés 
célja: 

A Pro Filii Alapítvány honlapján való regiszráció elvégzése, amely regisztráció 
előfeltétele a Pro Filii Alapítványhoz történő pályázat beküldésének. 

Érintettek 
kategóriái: 

A Honlapon regisztráló magánszemély 
 

A kezelt 
személyes 
adatok köre: 

A regisztrációhoz szükséges adatok: 

• név 

• e-mail cím 

• jelszó 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor kérheti. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A személyes 
adatok 
tárolásának 
ideje: 

Az Érintettnek a regisztrációt minden esetben meg kell erősítenie. A visszaigazolás 
szükségességéről az Érintett a megadott e-mail címére rendszerüzenetet kap. Ha a 
megadott időintervallumon belül (2 nap) nem érkezik meg a visszaigazolás, a 
regisztráció megkezdésekor megadott személyes adatok automatikusan törlésre 
kerülnek. 
A megerősített (sikeres) regisztrációról az Érintett automatikus rendszerüzenetet 
kap. Sikeres regisztráció esetében a megadott adatokat az utolsó belépéstől 
számított 1 évig őrizzük meg. 

 
 
 
 
 

http://www.profilii.hu/
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2.2. A pályázatok elektronikus úton (online) történő benyújtásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az adatkezelés 
célja: 

A Pro Filii Alapítványhoz benyújtott pályázatok elbírálása és a megfelelő döntés 
meghozatala, a pályázókkal való kapcsolatfelvétel, a nyertes pályázókkal támogatási 
szerződés kötése, a támogatott projektek megvalósulásának igazolása, a támogatás 
elszámolásának alátámasztása a támogató irányába, híradás a nyertes pályázatokról 
és a támogatottak elért eredményeiről. 
 
Az online beadott pályázatok formai ellenőrzésen és adatfeldolgozáson mennek 
keresztül. A tartalmi értékelés alapján a támogatásra javasolt pályázatokról rövid 
összefoglaló készül, amely tartalmazza a bírálati szempontoknak történő 
megfelelést, a programmal vagy a pályázóval kapcsolatos egyéb, kiemelésre szánt 
és a bírálatot segítő információkat és a kért, ill. a javasolt támogatási összegeket. A 
nyertes pályázókkal a támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A támogatások 
elutalásának könyvelését a megbízott könyvelő végzi. A támogatási szerződés 
megkötése után az Alapítvány a támogatottak által elért eredményekről az 
Alapítvány felületein hírt ad. 

Érintettek 
kategóriái: 

A pályázati űrlapot kitöltő magánszemélyek vagy kapcsolattartók. 

A kezelt személyes 
adatok köre: 

Magánszemély pályázó esetében: 
név, anyja neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, esetenként a pályázat 
összefoglalásában és a csatolt dokumentumokban önként megadott személyes 
adatok 
 
Jogi személy (szervezet) pályázó esetében: 
képviselő/kapcsolattartó neve és e-mail címe, telefonszáma, esetenként a pályázat 
összefoglalásában és a csatolt dokumentumokban önként megadott személyes 
adatok. 
 
Támogatott esetében további kezelt adatok a fentieken kívül: bankszámla vezető 
bank neve, bankszámlaszám 
 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

Pályázó esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor kérheti. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
Támogatott esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. 
 

A személyes 
adatok 
tárolásának ideje: 

Elutasított pályázatok esetén: a döntés meghozatalától számított 5 év. Ezt követően 
a pályázati jogosultság ellenőrzése céljából a pályázó neve és a pályázat tárgya kerül 
megőrzésre.  
 
Nyertes pályázók esetén: Az Adatkezelő a beszámoló lezárását követő 5 (öt) évig 
kezeli a támogatási szerződést megkötő fél és az Adatkezelő között létrejött 
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szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez 
szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § 
értelmében, továbbá az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség 
teljesítése érdekében az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 
§-a alapján a szerződő partnere számviteli bizonylaton feltüntetett személyes 
adatait - kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából - szerződéshez 
kapcsolódó utolsó számla kiállítását követő 8 évig megőrzi. 
 
Híradások esetében: az Érintett tiltakozásáig, de nem tovább, mint a beszámoló 
lezárását követő 10 év, miután a híradások archiválásra kerülnek. 

 
 

2.3. A kapcsolatfelvételi űrlapot érintő adatkezelés 
 

Az adatkezelés 
célja: 

Az Adatkezelővel való közvetlen kapcsolatfelvétel, egyszerű módon történő 
kommunikáció lebonyolítása. A Honlap felkeresése során, a „Kapcsolat” menü 
pontban, az Érintettnek mint felhasználónak lehetősége van az Adatkezelővel a 
kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. Az Érintett által 
beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben 
kapcsolatfelvételre kerül sor vele abban a témában, amiben az üzenetet küldte. 
Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes 
adatait. 

Érintettek 
kategóriái: 

Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik használják az 
Adatkezelő Honlapján a kapcsolatfelvételi űrlapot. 

A kezelt személyes 
adatok köre: 

A kapcsolatfelvételi űrlap használata során kezelt személyes adatok: 
- Név 
- E-mail cím 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása  
A hozzájárulás megadása az Adatkezelő Honlapján, a kapcsolatfelvételi űrlap 
kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával 
történik meg. Az Érintett személyes adatait nem köteles megadni, de a 
kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek 
hiányában az Érintettel nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, 
megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre. 

A személyes adatok 
tárolásának ideje: 

Alapesetben a kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően a kapcsolódó 
személyes adatokat 30 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap 
beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát 
az Érintettnek. Amennyiben az Érintett nem reagál az Adatkezelő által kiküldött 
válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, 
majd törli az Érintett személyes adatait. 
 
Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet 
érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az e-mail cím már nem érhető el, vagy már 
nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az e-mail címhez kapcsolódó 
összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon 
belül. 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 
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2.4. Cookie használatáról szóló tájékoztató 

 

Az adatkezelés 
célja: 

A cookie–k alapesetben arra szolgálnak, hogy a felhasználó általi tevékenységek 
(pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a felhasználó stb.) 
eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is 
felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben az 
Adatkezelő Honlapja) „emlékezzen” arra, hogy az adott felhasználó már járt ezen 
az oldalon. A sütik elhelyezésének célja elsősorban a Honlap használhatóságának 
megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása. 
A Honlap a Google Analytics szolgáltatását használja. 

Érintettek 
kategóriái: 

A Honlap látogatói (user). 

A kezelt személyes 
adatok köre: 

A látogató által használt IP-cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz 
operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), a látogatás 
pontos időpontja, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy 
szolgáltatás, az oldalon töltött idő.  

Az adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 
A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Honlap 
látogatója vissza tudja utasítani a cookie-k használatát számítógépe vagy a 
böngészésre használt más eszköze, illetve a Honlap eléréséhez használt 
böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, cookie-k nélkül nem 
tudja majd maradéktalanul kihasználni Honlap minden funkcióját, szolgáltatását, 
illetve ezek alkalmazása nélkül nem garantálható a Honlap kényelmes használata. 

A személyes adatok 
tárolásának ideje: 

6 hónap 

 
 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK 
 
3.1. Az Adatkezelő az adatkezelés során nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely 
nemzetközi szervezet részére személyes adatokat. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás nem történik. 
 

3.2. Igénybe vett adatfeldolgozók: 
 
3.2.1. Az Adatkezelő a Honlap fejlesztéséhez, karbantartásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Cégnév: Whitedog Media Kft. 
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105. 
Cégjegyzékszám: 01-09-378071 
Adószám: 28761732-2-42 
Kapcsolattartási e-mail cím: office@whitedogmedia.hu 

 
3.2.2. A tárhelyszolgáltató adatai: 

A tárhelyszolgáltató cégneve: Do Média Kft. 
A tárhelyszolgáltató székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4. 
Cégjegyzékszám: 11-09-016434 
Adószám: 11743435-2-11 
Szolgáltató honlapja: www.domdom.eu 
Kapcsolattartási e-mail cím: hello@domdom.hu 
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3.2.3. Adminisztrációs és számviteli feladatokat (könyvelés) ellátó adatfeldolgozó: 
 Cégnév: Talentis Consulting Zrt. 
 Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65. 

Cégjegyzékszám: 07-10-001500 
Adószám: 26211066-4-07 
Kapcsolattartási e-mail cím: info@talentisconsultingzrt.com, kommig@meszaroscsoport.hu 

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@talentisconsultingzt.com 
 
3.2.4. Pályázatok értékelése: 
A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslata alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A 
Bírálóbizottság tagjainak neve a Honlapon közzétételre kerül. 
 

4. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 
4.1. Határidő 
Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az 
Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az Érintettet. 
 
4.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 
4.2.1. A hozzáféréshez való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 
- az Adatkezelő 

• milyen személyes adatait; 

• milyen jogalapon; 

• milyen adatkezelési cél miatt; 

• mennyi ideig 
kezeli; továbbá, hogy 
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
- milyen forrásból származnak a személyes adatai; 
- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 
profilalkotást is. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló 
kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az 
Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési 
jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az 
adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához 
kötött.  
 
 
 
 

mailto:info@talentisconsultingzrt.com
mailto:dpo@talentisconsultingzt.com
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4.2.2. A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Továbbá az Adatkezelő 
megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes 
adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, ha abban változás következik be). 
 
4.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai 
kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az 
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza 
az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben). 
 
4.2.4. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt 
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy 
a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
4.2.5. A törléshez való jog 
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs 
jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára. Az Érintett az Adatkezelő megadott 
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak törlését. Ha az Érintett törli adatait 
vagy azok törlését kéri, azzal az esetlegesen éppen zajló pályáztatási folyamat is megszakad, és az 
Érintett benyújtott pályázata nem kerülhet kiválasztásra. 
 

5. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 
 
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a 
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

• panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül 
jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso 
oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
illetékességgel. 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

