ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 Programozd a Jövőd! projekt „Képzés alatti
munkavállalást támogató gyakornoki programok ösztönzése 2.” megvalósítása kapcsán
történő adatkezelés
jogalapjának alátámasztására
Az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
tárgyú, GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt (a továbbiakban:
„Programozd a jövőd!” projekt) keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
beszerzést indított, melynek tárgya minimum 260 fő, felsőoktatási intézményben, informatikai képzési
területen aktív jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgató biztosítása – a szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvény iskolaszövetkezetekre vonatkozó rendelkezései alapján - minimum 55
különböző IKT cég részére informatikai gyakornoki feladatok ellátására, összesen minimum 70.000
órában, valamint a toborzást segítő és az adatokat rögzítő web portál biztosítása a megvalósításhoz.
Jelen projekt csak mikro-, kis- és középvállalkozások bevonását teszi lehetővé gyakornokokat fogadó
helyként.
A beszerzés eredményeként a Program megvalósítására a KIFÜ a Schönherz Iskolaszövetkezettel
vállalkozási szerződést kötött. A teljesítéssel összefüggésben megvalósuló adatkezelések
vonatkozásában a Schönherz Iskolaszövetkezet önálló adatkezelőnek minősül, azonban a projektből
való elszámolhatóság alátámasztására a KIFÜ részére a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről kötelezően benyújtandó dokumentumokat határoz meg, amelyek szükségszerűen
tartalmazzák a programban résztvevők személyes adatait.
KIFÜ a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok kezelésének jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) f)
pontja szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelést jelölte meg, ezért a jogalap alátámasztására
érdekmérlegelési tesztet végez.
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A Projekt megvalósításának elszámolását alátámasztó
dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, melyet a
KIFÜ jogos érdeke alapján kezel
Készítette:
dr. Kunhegyi Mária, adatvédelmi tisztviselő
A teszt készítésének ideje:
2020. december 17.
Az adatkezelés célja:
A Projekt megvalósulásának dokumentálása, az elszámolás
alátámasztása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap a KIFÜ, mint
adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Az érintett személyes adatok
- jelenléti ívek: név, születési idő, aláírás
köre:
- NAV bejelentésről igazolás: név, adóazonosító jel, TAJ
szám, diákigazolvány kártyaszám, tagság kezdete
dátum
- gyakornoki nyilatkozat arról, hogy a hallgatók a
gyakornoki helyekkel az elmúlt 3 évben nem állt
Adatkezelő megnevezése:
Az érdekmérlegelési teszt tárgya:

közvetett vagy közvetlen módon sem foglalkoztatási
jogviszonyban, valamint
- A medior, junior gyakornoki kategória besorolását
alátámasztó dokumentum (nyilatkozat): név, születési
hely és idő, anyja neve, lakcím, munkatapasztalattal
összefüggésben
munkahely
neve,
címe,
munkavégzéssel töltött időtartam, feladatkör,
gyakornoki hely neve és címe.
A személyes adatok forrása:
Schönherz Iskolaszövetkezet
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok csak a megvalósulás dokumentálásához,
valamint az elszámolás alátámasztására kellenek a KIFÜ-nek,
azt követően tárolásra kerülnek. Az adatok őrzésére irányadó
határidő a projekt zárása (2022. december 31.), valamint azt
követő fenntartási időszak (öt év).
Az
vonatkozó
adatkezelési https://kifu.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztatok
tájékoztató elérhetősége:
Adatkezelési tájékoztató GINOP 3.1.1. Gyakornokok
KIFÜ által vállalt adatkezelési
- az érintettek tájékoztatása adatkezelési tájékoztató
garanciák:
közzétételével;
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alkalmazása
és elérhetővé tétele;
- adatvédelmi tisztviselő kijelölése;
- érdekmérlegelési teszt elvégzése;
- adattakarékosság alapelvének érvényesülése;
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az
érdekmérlegelés
során Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során érintettek
meghallgatott
érintettek meghallgatására nem került sor.
véleménye:
A
KIFÜ
jogos
érdekének A KIFÜ közbeszerzési eljárás lefolytatásának
meghatározása:
eredményeképpen 2020. december 9-én szerződést kötött,
mely szerződés tárgya a „Képzés alatti munkavállalást
támogató gyakornoki programok ösztönzése 2.” A vállalkozó
feladatai megvalósulásának igazolására a 272/2014. (XI.5.)
kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről kötelezően benyújtandó
dokumentumokat határoz meg, amelyek szükségszerűen
tartalmazzák a programban résztvevők személyes adatait. A
Projektből való elszámolhatóság alátámasztására benyújtandó
dokumentumok vonatkozásában a Nemzetgazdasági
Minisztérium által a „Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Európai
Regionális Fejlesztési Alap által támogatott kiemelt projektek
pénzügyi lebonyolításához” meghatározottak alkalmazása
kötelező.
Az adatkezelés szükségességének Az adatkezelés szükséges, mivel annak hiányában nem tudná
vizsgálata:
teljesíteni a projektek pénzügyi elszámolására vonatkozó
kötelezettségeit.
Az
érintettek
jogait
és Az adatkezelés az érintett információs és önrendelkezési jogát
szabadságait ért sérelem:
érinti, az adatkezelés során sérelem nem valószínűsíthető

Érdekmérlegelés eredménye:

Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a KIFÜ
jogos érdekét
Az
KIFÜ
adatvédelmi Az adatkezelésre a KIFÜ uniós forrásból megvalósított
tisztviselőjének véleménye:
tevékenységének
elszámolhatóságának
alátámasztása
érdekében kerül sor. A KIFÜ ezen személyes adatokat a GDPR
6. cikk f) bekezdés szerinti jogos érdekének érvényesítése
érdekében kezeli. Ezen személyes adatok kezelésének célja
kizárólag a programon való megjelenés és részvétel
dokumentálása érdekében kerül sor. Az adatkezelés során az
érintettek információs és önrendelkezési joga korlátozódik a
KIFÜ szerződés teljesüléséhez kapcsolódó jogos érdekeivel
szemben, mely –tekintve az érintetti jogok minimális
korlátozását – jelentősebb érdek. KIFÜ a GDPR-ban foglalt
tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz a helyszínen,
valamint a honlapján elérhetővé tett adatkezelési
tájékoztatóval, és az érdekmérlegelési teszt közzétételével. A
KIFÜ a benyújtott dokumentumokon szereplő adatkategóriák
meghatározásával, valamint azzal, hogy a résztvevő diákok
adatainak kezelését csak a legszükségesebb adatok
vonatkozásában végzi, eleget tesz az adatminimalizálás,
valamint acélhoz kötöttség GDPR-ben meghatározott
alapelveinek.
Fentiek alapján a KIFÜ tervezett adatkezelése álláspontom
szerint jogszerű, megfelel az adatvédelmi követelményeknek.
Budapest, 2020. december 17.

