
Adatkezelési Tájékoztató  

a pályázók által megadott személyes adatok kezeléséről az 

MCS/2021 kódszámú Mobilkészülék-csere Támogatási Program során  

  

Az MCS/2021 kódszámú Mobilkészülék-csere Támogatási Program (a továbbiakban: Támogatási 

Program) során a támogatás iránti igényt a pályázatra történő jelentkezésével a pályázó, illetve 

meghatalmazottja, törvényes képviselője (a továbbiakban: „Érintettek”, egyenként: „Érintett”) 

tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárást lebonyolító NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., illetve a Kereskedőként eljáró Magyar Telekom Nyrt. (a 

továbbiakban: „Adatkezelők”, egyenként „Adatkezelő”) a Támogatási Program során a Kereskedő 

számára átadott személyes adatait a jelen tájékoztató szerint kezelik.  

  

1. Az Adatkezelők az alábbi személyes adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalapon kezelik:   

  

az Érintettek   a kezelt adatok köre  az adatkezelés célja  az adatkezelés 

jogalapja  

a pályázó  - a pályázó neve  
- a pályázó 

személyazonosság 
igazolására 

alkalmas okmány 
száma  

- a pályázó születési 

dátuma  
- a pályázó születési 

helye  
- a pályázó anyja 

neve  
- a pályázó lakcíme   
- a pályázó által 

rendszeresen 

használtként 

megadott e-mail 

cím (amennyiben 

létezik ilyen)  
- IMEI-szám  

a)  

b)  

c)  

   

támogatásra való 

jogosultság ellenőrzésével 
összefüggésében az  
érintettek egyes adatai 
ellenőrzése a KEK KH  
adatbázisában, illetve az 

NMHH a 

mobilkészülékcserére 

támogatásra jogosító 

IMEI-számokat 

tartalmazó adatbázisában 

a támogatói okirat 

kiállítása az NFFKÜ, 

mint adatkezelő által és a 

támogatási összeg 

teljesítése  

az Érintettel 

létrejövő, a 
támogatói okiratban 

megtestesülő 
szerződés  
megkötése és 
teljesítése [az  
Európai Parlament 
és a 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. április 27-i  
2016/679 EU 

rendelete (a 

továbbiakban: 

GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont]  

amennyiben a 

pályázó 
meghatalmazott / 

törvényes  
képviselő útján jár 

el,  
meghatalmazottja  

- a meghatalmazott / 

törvényes képviselő 

neve  
- a meghatalmazott / 

törvényes képviselő 

születési dátuma  
- a meghatalmazott / 

törvényes képviselő 

születési helye  
- a meghatalmazott / 

törvényes képviselő 

személyi 

azonosságot  
igazoló 
dokumentum  
száma  

 -    

a)  

  

a meghatalmazott / 

törvényes képviselő 

személyazonosságának és  
képviseleti 

jogosultságának 

megállapítása a 

támogatási szerződés 

megkötése során  

  

Az Érintett személyes adatainak megadására nem köteles, ezek hiányában azonban az 

Adatkezelő támogatási kérelmét nem tudja elbírálni, ezért a támogatás számára nem 

megítélhető.   

  



2. A személyes adatokat az Adatkezelő a Támogatási Program kapcsán lefolytatható ellenőrzések 

számára nyitva álló időtartam végéig, azaz legkésőbb 2027. november 15-éig kezeli.  

  

3. Az Adatkezelők:   

a) NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.  

Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.  

Weboldal: https://www.nffku.hu/  

Tel: +36 1 999-4400  

E-mail: info@nffku.hu   

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kuczora Imola Eszter  

Elérhetősége: kuczora.imola@nffku.hu  

  

b) Magyar Telekom Nyrt.  

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.   

Weboldal: https://www.telekom.hu/   

Tel: 1414   

E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Esztervári Adrienn 

Elérhetősége: dpo@telekom.hu    

  

Az Érintett személyes adatait a két Adatkezelő egymástól függetlenül kezeli, tevékenységük 

nem minősül a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésnek, az Adatkezelők nem minősülnek 

e cikk szerinti közös adatkezelőknek.  

  

4. Az NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. az Érintett személyes 

adatainak kezelésébe az alábbi adatfeldolgozót (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) vonja be:  

  

Pointfive Kft.  

Székhely: 1071 Budapest, Bajza utca 2  

Weboldal: https://pointfive.hu/udvozol-a-pointfive  

Tel: +36204464873  

E-mail: office@pointfive.hu  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kuczora Imola Eszter  

Elérhetősége: kuczora.imola@nffku.hu  

  

  Adatfeldolgozó tevékenysége: pályázatot kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetése.  

  

5. Az Adatkezelők az adatkezelést a következő alapelvek szerint végzik:   

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az Adatkezelők a személyes adatok 
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzik;    

b) célhoz kötöttség: a Támogatási Programhoz csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történik személyes adatgyűjtés, az Adatkezelők az adatokat kizárólag e célokkal 

összeegyeztethető módon kezelik;   

c) adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 

relevánsak, kezelésük a szükséges mértékre korlátozódik;   

d) pontosság: a Támogatási Program keretében biztosított a kezelt személyes adatok 

pontossága és szükség esetén naprakészsége. Az Támogatási Program keretében minden 

észszerű intézkedés megtételre kerül annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre 

kerüljenek;  

e) korlátozott tárolhatóság: a Támogatási Program keretében a személyes adatokat olyan 

formában tárolják, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 



céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak akkor lehetséges, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 

89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a GDPR-ban az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel;  

f) integritás és bizalmas jelleg: a Támogatási Program keretében megfelelő technikai, 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a kezelt személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;  

g) elszámoltathatóság.  

  

6. Az Adatkezelők az Érintett az 1. pontban szerepelő táblázat szerinti személyes adatait   

a) a jogosultság megállapítása céljából  aa) az email cím és az IMEI-szám kivételével az adatok 

ellenőrzése érdekében a KEK  

KH-nak, bb) kizárólag az IMEI-számot – a tárgyi feltétel teljesülésének a 

Kereskedő általi ellenőrizhetősége érdekében – az NMHH-nak,  

b) a technikai lebonyolítás céljából pályázatot kiszolgáló informatikai rendszert üzemeltető  

Adatfeldolgozónak;  

c) a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint esetlegesen előírt adatszolgáltatás 

keretében a pályázat ellenőrzésével összefüggésben a hatáskörrel rendelkező, illetékes 

hatóságok számára   

továbbítják.  

A személyes adatok kezelése során más szerv, személy számára, illetve az Európai Unión kívüli 

országba adattovábbítás nem történik.   

  

7. Az Érintettek jogosultak arra, hogy:   

a) a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőkkel kapcsolatba lépve, 

kérésükre saját személyes adataikhoz hozzáférjenek, az adatkezelésről kérésükre 

tájékoztatást kapjanak;  

b) ha ezt bármilyen okból indokoltnak tartják, a jogszabályok keretei közt az Adatkezelőkhöz 

eljuttatott kérésükkel személyes adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását 

kérjék (a törlés az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti);  

c) személyes adataik jogszerűtlennek tartott kezelése ellen tiltakozzanak.  

  

8. Az Érintettek személyes adataik kezelése kapcsán panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei a következők:  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon: +36 1/391-1400  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://www.naih.hu  

  

9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés miatt az érintettek bírósághoz is 

fordulhatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv). 23. §-a szerint.   

  

10. A személyes adatok kezelésének rendjét elsősorban  

a) a GDPR és  

b) az Infotv. határozza meg.  

  


