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által kiírt
Elektronikus Fizetési Megoldások Ötletpályázat
kapcsán megadott személyes adatok kezeléséről
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Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: „EFISZ”) „Elektronikus Fizetési
Megoldások” címmel ötletpályázatot („Pályázat”) hirdet a hazai felsőoktatási képzésben
résztvevő hallgatók számára. A pályázati kiírás („Pályázati kiírás”) szerint az ötletpályázatra
pályázni lehet minden olyan elektronikus fizetések kapcsán megvalósítható szolgáltatásfejlesztési,
innovatív ötlettel és pilot projekt javaslattal, amely megkönnyíti a hétköznapok pénzügyeinek
intézését, valamint felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon
az EFISZ által kiírt Pályázat kapcsán a Pályázók által megadott személyes adatok kezelésének
elveiről és szabályairól.
Az EFISZ által végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden, a Pályázatra jelentkező
(továbbiakban: „Pályázó”) számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme mindvégig
azok kezelése és esetleges feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
I.

Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése

I.1.

Adatkezelő

Név: Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége
Székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Nyilvántartási száma: 01-02-0016481
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Képviseli: Veres Mihály és Dávidházy Gábor
Email: info@efisz.hu
Honlap: https://www.efisz.hu/
Telefon: +36 70 451 4483
I.2.

Adatfeldolgozók

A Pályázók személyes adatainak kezelése során az EFISZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
II.

Adatvédelmi tisztviselő

Az EFISZ-nél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor tekintettel arra, hogy 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 szóló
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének („GDPR”) 37. cikkében foglalt feltételek nem
állnak fenn.
III.

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok

Az EFISZ a Pályázat lebonyolítása céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:
1)
2)
3)
4)

a Pályázó neve,
a Pályázó anyja neve,
a Pályázó születési helye és ideje,
a 2018/2019. tanévben a felsőoktatási intézménnyel aktív (nem szünetelő) hallgatói
jogviszony fennállását igazoló okirat,
5) a Pályázó e-mail címe,
6) a nyertes Pályázó adóazonosító jele,
7) a nyertes Pályázó bankszámlaszáma,
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8) a Pályázat során a Pályázati kiírásban foglaltak szerint a döntőbe bejutott Pályázó
képmása és hangja.
Amennyiben a Pályázó a fenti 1) – 5) és 8) pontban meghatározott személyes adatait nem adja meg
az EFISZ részére, úgy a Pályázó nem tud részt venni a Pályázaton. Amennyiben az I-III. helyezést
elért Pályázó a fenti 6) – 7) pontban meghatározott személyes adatait nem adja meg, úgy az őt
megillető pénzjutalmat az EFISZ nem tudja átutalni a részére.
IV.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Pályázó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont).
V.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

V.1. Az EFISZ szervezetén belül kizárólag az alábbi feladat-, illetve munkakört betöltő személyek
jogosultak a fent megjelölt személyes adatok kezelésére:
- a Pályázatot koordináló, valamint a zsűri szakmai munkáját segítő, az EFISZ tagjainak
képviselőiből álló ötletpályázat munkacsoport tagjai;
- EFISZ elnöke;
- EFISZ főtitkára;
- EFISZ szakmai asszisztense.
V.2. A fenti III. fejezet 1) – 4) pontjaiban megjelölt személyes adatokat az EFISZ átadja a
zsűritagoknak abból a célból, hogy a zsűritagok ki tudják értékelni a Pályázók pályaművét.
V.3. Ha egy Pályázó részére a Pályázati kiírás szerinti különdíj kerül kiosztásra, úgy annak a
Pályázónak a fenti III. fejezetben megjelölt, a különdíj juttatásához szükséges személyes adatai
átadásra kerülnek a különdíjat nyújtó társaság részére abból a célból, hogy ezen társaság a különdíj
átadására vonatkozó kötelezettségvállalásának eleget tudjon tenni.
V.4. A Pályázat díjazottjainak neve nyilvánosan kihirdetésre és megosztásra kerül az EFISZ
weboldalán.
V.5. A fentieken túl az EFISZ nem jogosult az általa a Pályázattal kapcsolatban kezelt személyes
adatokat semmilyen más harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, ide nem értve a
jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat.
VI.

A személyes adatok tárolásának időtartama

a.) Az előválogatón kiesett Pályázók esetében:
A Pályázati kiírás szerint az előválogatás során a pályaműveket a zsűri először azok, Pályázati
kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelősége szempontjából vizsgálja. A zsűri az érvénytelen,
illetve a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek – így különösen a formai és tartalmi
követelményeknek – nem megfelelő pályaműveket az ötletpályázatból kizárja. Ezt követően a zsűri
az érvényesen benyújtott pályaműveket értékeli és azok közül az értékelés során irányadó
szempontok alapján kiválasztja a legígéretesebb pályázatokat. Az EFISZ a zsűri döntéséről a
pályázókat elektronikus úton értesíti.
A fentiek alapján azon Pályázóknak a fenti III. fejezetben megjelölt személyes adatait, akik az
előválogatás során kizárásra kerülnek vagy kiesnek az ötletpályázatból, az EFISZ a zsűri
döntéséről szóló e-mail értesítés megküldését követő 15. napon törli.
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b) A döntőbe bejutott, de nem nyert Pályázók esetében:
Azon Pályázóknak a fenti III. fejezetben megjelölt személyes adatait, akik bejutnak a döntőbe, de
végül nem kerülnek díjazásra, az EFISZ a döntő napját követő 15. napon törli.
c) A díjazott Pályázók esetében:
Azon Pályázóknak a fenti III. fejezetben megjelölt személyes adatait, akik a döntőben díjazásra
kerültek, az EFISZ a részére biztosított felhasználási engedély hatálya lejártának napjáig kezeli.
d) Egyéb
Az EFISZ a fenti III. fejezetben meghatározott személyes adatokat törli abban az esetben is,
amennyiben úgy dönt, hogy a Pályázatot visszavonja. Ebben az esetben az EFISZ a Pályázat
visszavonását követő 5 napon belül törli a fenti III. fejezetben meghatározott személyes adatokat.
Ha a Pályázó az EFISZ-t arról tájékoztatja, hogy a Pályázatát visszavonja, illetve nem tartja fenn,
vagy a megadott adatkezelési hozzájárulást visszavonja, úgy a Pályázó adatait az EFISZ a
visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követő 5 napon belül törli.
VII. A Pályázók jogai
Az EFISZ a Pályázók kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon
belül válaszol, és ha a Pályázó bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt és a
Pályázót tájékoztatnia kell arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. A Pályázók jogaikat az EFISZ felé emailben, levélben, vagy telefonon
gyakorolhatják.
Az EFISZ a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a Pályázó kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az EFISZ, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
VII.1. A hozzájárulás visszavonása
A Pályázók az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni az EFISZ felé tett
nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az
adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén az EFISZ törli a Pályázó személyes adatait, és ebben
az esetben a Pályázó a Pályázatban a továbbiakban nem tud részt venni, hiszen az adatkezelési
hozzájárulás visszavonása esetén nem fognak az EFISZ rendelkezésére állni a Pályázat
elbírálásához, lebonyolításához szükséges adatok és dokumentumok.
Amennyiben a Pályázó az adatai törlését kéri, abban az esetben a Pályázatban a továbbiakban nem
tud részt venni, hiszen ebben az esetben nem fognak az EFISZ rendelkezésére állni a Pályázat
elbírálásához, lebonyolításához szükséges adatok és dokumentumok.
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VII.2. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása
A Pályázók kérelmezhetik az EFISZ-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
a személyes adataik helyesbítését, törlését, valamint kezelésének korlátozását.
a.)

Hozzáférés:

A Pályázó jogosult arra, hogy az EFISZ-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
• a panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.
Az EFISZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Pályázó rendelkezésére
bocsátja. A Pályázó által kért további másolatokért az EFISZ az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
kivéve, ha a Pályázó másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
b.)

Helyesbítés:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az EFISZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Pályázó jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő
– kiegészítését.
c.)

Törlés:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az EFISZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az EFISZ pedig köteles arra, hogy a Pályázóra vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
(i)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
(ii)
a Pályázó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(iii)
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(iv)
a személyes adatokat az EFISZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
E bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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d.)

Korlátozás:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az EFISZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
(i)
a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az EFISZ ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
(ii)
az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
(iii)
az EFISZ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az EFISZ minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte.
VII.3. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj
A Pályázó a jelen tájékoztató I. fejezetében rögzített elérhetőségeken bejelentést, panaszt tehet az
EFISZ-nél.
A fentieken túl, abban az esetben, ha a Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Pályázó jogosult a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá az EFISZ-el szemben bírósági jogorvoslati eljárást
kezdeményezni. A pert a Pályázó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége. A perbe a Hatóság a Pályázó pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha az EFISZ a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti, és ezzel kárt okoz,
köteles azt megtéríteni.
Ha az EFISZ a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti, és ezzel a Pályázó
személyiségi jogát megsérti, a Pályázó az EFISZ-től sérelemdíjat követelhet.
VIII. Adatbiztonság
Az EFISZ a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy
esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az EFISZ kiemelt gondossággal törekszik a
személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és
adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az EFISZ ezen intézkedéseket és
szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.
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IX.

Egyéb rendelkezések

Az EFISZ a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Pályázó
az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez
kizárólag ő fér hozzá.
Az EFISZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Pályázóknak a www.efisz.hu
oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.
***
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