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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

„40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” díj  

pályázattal összefüggő közös adatkezelésről 

 

A közös adatkezelők:   
 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
Rövid neve:  IVSZ 
Székhely:  1077 Budapest Wesselényi utca 16/a 
Adószám:  19655275-2-42 
Honlap:   www.ivsz.hu 
Képviselője:   Dr. Vinnai Balázs János elnök 
E-mail:   iroda@ivsz.hu 
Women In Technology Hungary Egyesület 
Székhely:  1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6. 
Adószám:  19321864-1-43 
Honlap:   https://womenintech.hu/ 
Képviselője:  Flakstad Emőke elnök 
E-mail:   info@womenintech.hu 
 
A továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”. 

 
A közös adatkezelés tárgya az Adatkezelők által az alábbiakban leírt „40 év feletti női példaképek a 
digitális gazdaság területén” című pályázat során folytatott adatkezelési műveletek. 
 
A pályázat céljainak bemutatása: 
 
A pályázati felhívás célja, hogy az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
továbbiakban IVSZ és a Women In Technology Hungary Egyesület továbbiakban WITH bemutassa és 
fókuszba helyezze azokat a nőket, akik példaképek lehetnek a szakterületükön. A pályázat a szervezők 
szándéka szerint rávilágít arra a mindennapi gyakorlatban fellelhető sztereotípiára, mellyel az 
ágazatban dolgozó nők munkájuk során találkozhatnak. A pályázaton keresztül példaképeket mutatunk 
a gazdaság szereplőinek és a jövő generációjának egyaránt arra, hogy a női munkavállalók jelentősen 
hozzájárulnak munkájukkal vállalatuk, a technológia és az IKT szektor és végső soron a magyar 
gazdaság versenyképességéhez a technológiai iparág területén is. A kezdeményezés további 
célkitűzése, hogy láthatóvá tegyék azokat a 40 év feletti nőket, akikre méltán lehetünk büszkék, 
munkájuk és jelenlétük a hazai digitális gazdaság motorja, valamint előre mozdítsuk és növeljük a női 
munkavállalók és női vezetők számát a digitális gazdaságban technológiai (IKT) területen. 

 
Az adatkezelés célja: Pályázat során a pályázatot benyújtó jelölő szervezet és az általa jelölt 
természetes személy adatainak a kezelése.  
A pályázattal kapcsolatos kommunikációs tevékenység során az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy minden esetben írásban értesítik az általuk jelölni kívánt természetes személyt, és írásban 
engedélyt kérnek tőle a pályázathoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységhez abban az esetben, ha 
jelöltet nyilvánosság előtt is szerepeltetni kívánják. 
 

http://www.ivsz.hu/
https://womenintech.hu/
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Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontja az érintettek hozzájárulása 
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, munkakör, szakmai életútját bemutató 
adatok. 
Az adatkezelés ideje: Az adatokat kizárólag a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság 
területén” című pályázattal összefüggésben, az eredmény kihirdetéséig, de legkésőbb 2023. január 31-
ig kezeli a WITH és az IVSZ.  
 
Az adatok forrása: Pályázatot benyújtó képviselői – természetes személyek 
Az adatkezelés módja: elektronikusan 
Adattovábbítás címzettjei: az Adatkezelők a pályázat megvalósítása érdekében a személyes adatokat 
egymásnak továbbíthatják. A pályázat megvalósításának ellenőrzésére jogosult szervezet a WITH és az 
IVSZ közösen, valamint jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek (pl.: ÁSZ, NAV), valamint az 
IVSZ és a WITH könyvvizsgálója.  
 
Adatfeldolgozás történik-e: nem 
 

Az adatkezelést végző szervezeti egység megnevezése:  
IVSZ: Pénzügyi és Projektigazgatóság 
Makronóm Intézet: Senior Projektmenedzser (és hozzá tartozó projektmenedzserek) 
Women in Technology Hungary Egyesület: Elnökség 
 

FOGALMAK 
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
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természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 
Adatkezelők az érintettek személyes adatait 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) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli. 

Adatkezelők úgy tervezik meg és hajtják végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek 
magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen, biztosítja az adatbiztonság érvényre 
juttatásához szükséges eszközöket. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. 

Az Adatkezelők az adatkezelés megkezdése előtt minden esetben tájékoztatják az érintettet az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint a GDPR 13. cikkében foglalt tartalommal adatkezelési 
tájékoztatót készít és tesz elérhetővé, mely a www.ivsz.hu, valamint a www.womenintech.hu oldalon 
nyilvánosan elérhető.  

A személyes adatokat kizárólag a GDPR 6. cikkében (a személyes adatok különleges kategóriái esetén 

9. cikkben is) meghatározott jogalappal kezel. 

 

ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  
Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelők által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel 

kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen 

adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az 

érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a közös 

Adatkezelők valamelyike részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton 

küldött levélben) adja meg a szervezet, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.  

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:  

http://www.ivsz.hu/
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- kezelt adatok körének meghatározása,  
- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, 
- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek 

továbbításra a későbbiekben, 
- adatforrás megjelölése. 

 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 
Az érintett kérelmére az Adatkezelők helyesbítik az érintett által, írásban megjelölt pontatlan 

személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt 

tartalommal, továbbá minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a 

személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok 
pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;  
- Adatkezelők az érintettet, akinek kérelmére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
Az érintett kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törlik az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más 
módon kezelte;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja;  

c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs 
jogszerű ok az adatkezelésre,  

d) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő 
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik,  

e) a személyes adatokat az Adatkezelők jogellenesen kezelik; 
 

Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
b)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Kérelem teljesítésének határideje 
Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve 

a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelők elektronikus úton adják meg, kivéve, ha azt az érintett 

másként kéri. 

Jogorvoslathoz való jog  
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők a személyes adatainak kezelése során megsértették 

a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor  

• panaszt nyújthat be a Hatósághoz  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

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 Adatkezelők 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 Adatkezelők székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
illetékességgel. 

 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

