
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Prosperitati Alapítvány pályázatainak lebonyolításakor a pályázó természetes személyek, 
ezek kapcsolt személyeik és az ezekkel kapcsolatban levő harmadik személyek adatait A 
személyes adatvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 
rendelkezéseivel összhangban gyűjti, az alábbiak mentén: 

(1) az adatokat a Prosperitati Alapítvány (Szerbia, Szabadka, Ptuji u. 1.; Juhász Bálint ügyvezető 
képviseletében; a továbbiakban: Alapítvány) gyűjti és kezeli; 

(2) az adatgyűjtés célja a gazdaság- és turizmusfejlesztési pályázatok elbírálási eljárása során 
történő objektív, valós helyzetnek megfelelő döntéshozatal, mely adatok alapján a támogatott 
pályázatok végleges sorrendje megállapításra kerül; 

(3) a pályázatok során begyűjtött adatok többek között: a pályázó magánvállalkozó, illetve a 
pályázó jogi személy tulajdonosának illetve jogi képviselőjének a neve, címe, állampolgársága, 
személyi száma, személyazonosító igazolványának száma, telefonszáma, e-mail címe, kiskorú 
gyermekének adatai (nevük, születési idejük és helyük, továbbá lakcímük), a pályázó 
bankszámlaszáma és ügyviteli bankjának neve, a szállító magánszermélyek illetve ezek jogi 
képviselőinek nevei. Az egyes pályázatok során megeshet, hogy az Alapítvány nem gyűjti be az 
összes itt felsorolt adatot, hanem a minimális adatgyűjtés elvével összhangban csak azokat, 
amelyek nélkül nem tudja elérni a (2). pontban meghatározott célt; 

(4.1) az Alapítvány számára hozzáférhetővé vált adatok későbbi nyilvántartásba vétele, illetve 
nyilvántartó rendszerük összeállítása, elsősorban az érintett és az Alapítvány mint adatkezelő 
között létrejött támogatási szerződések hatékony végrehajtását és jövőbeni igazságos 
ügyintézését segíti. A pályázó mint adatszolgáltató tudomásul veszi, hogy a pályázási szándéka 
magába foglalja a későbbi szerződéskötési szándékát is, így az adatgyűjtés ezen szerződéskötési 
szándék mentén történik A személyes adatvédelemről szóló törvény 12. szakasza 1. 
bekezdésének 2) pontjával összhangban; 

(4.2) tekintettel arra, hogy az adatgyűjtésből az Alapítványnak nincsen bármilyen anyagi 
haszna, hogy az adatok felhasználása kizárólag az adatszolgáltató pályázót szolgálja, így az 
alapítványnak legitim érdeke az adatgyűjtés A személyes adatvédelemről szóló törvény 12. 
szakasza 1. bekezdésének 6) pontjával összhangban. 

(4.3) amennyiben az adatszolgáltató nem pályázó természetes személy, sem pedig ennek 
kapcsolt természetes személye, illetve a pályázótól begyűjtött adatok nem feltétlenül 
szükségesek a létrejövő szerződéses viszony létrejöttéhez, de azok által a pályázó kedvezőbb 
feltételekre jogosult, akkor az adatgyűjtés és -feldolgozás az adatszolgáltatáskor nyújtott 
adatkezelési hozzájárulás mentén történik A személyes adatvédelemről szóló törvény 12. 
szakasza 1. bekezdésének 1) pontjával összhangban. 

(5) az Alapítvány a begyűjtött adatok egyetlen felhasználója és kezelője, az adatokhoz kizárólag 
az Alapítvány ezzel megbízott munkatársai férhetnek hozzá és kezelik, a tárolt adatok pedig 
elektronikus és/vagy mechanikai védelem alatt állnak; 

(6) az Alapítvány a begyűjtött adatokat külföldre továbbítja Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériumának (1027 Budapest, Bem rakpart 47.), tekintettel arra, hogy ez a 
pályázati döntéshozatali eljárásban, továbbá az odaítélt támogatások elszámolásában aktívan 
részt vesz. Az illetékes szerv megállapította, hogy Magyarországon a személyes adatok 
megfelelő védelme az odavágó (nemzeti és nemzetközi) jogszabályokban és az erre előírt 
eljárások mentén biztosítva van; 



(7) az Alapítvány a begyűjtött személyes adatokat a nem nyertes pályázatok esetében 
legtovább a pályázat benyújtási határidejétől számított egy évig, míg a nyertes, támogatásban 
részesülő pályázatok esetében a fenntartási időt hét évvel meghaladó ideig tárolja; 

(8) az adatszolgáltatónak A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel 
összhangban joga van teljeskörű és valós értesítésre személyes adatainak kezeléséről és 
felhasználásáról, betekintésre a rá vonatkozó adatokba, ezek helyesbítését követelni, ezekről 
másolatot kapni, kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, kifogást emelni az 
adatkezelésre, továbbá követelni az adatok továbbítását más adatkezelő számára; 

(9) a 4.3. pontban meghatározott adatkezelési hozzájárulást a pályázó bármikor szabadon 
visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő köteles az adatok kezelését megszakítani, a 
nyilvántartott adatokat törölni, a pályázó pedig köteles megtéríteni az adatkezelőnek az 
adatkezelő igazolható költségeit és kárát a károkozási felelősséget megállapító jogszabályokkal 
összhangban, viszont ez nem hat ki az addig történt adatkezelés és -feldolgozás jogszerűségére; 

(10) az adatszolgáltató bármikor kifogást emelhet az adatgyűjtés, ennek jogszerűségével, 
céljával és eljárásával kapcsolatban a Személyes adatvédelmi biztosnál A személyes adatok 
védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. 

Szabadka, 2019. augusztus 19. 

 

 

 Juhász Bálint, ügyvezető 
 Prosperitati Alapítvány 


