
KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a személyes adatoknak a „Városi Támogatási Program” (vtp.kecskemet.hu) felületén 

keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

által végzett adatkezeléséhez 

I. A felületen történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

1.   A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

felhasználónév a felhasználó név az egyes adatbázisokban 

történő 

azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges 

e-mail cím kapcsolattartás 

jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos 

belépést szolgálja 

  

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot 

tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön 

nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-

mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatok megadásával az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás 

megadásai nem kötelező, de annak elmaradása esetén a kapcsolattartás vagy a döntés 

meghozatalához szükséges azonosítás nem lehetséges. A hozzájárulását a 

vtp.palyazat@kecskemet.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

3. Az adatkezelés időtartama 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A 

hozzájárulását a vtp.palyazat@kecskemet.hu e-mail címre küldött levelében bármikor 

visszavonhatja. 

II. A Pályázati adatlap benyújtásához kapcsolódó adatkezelés 

1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Pályázó neve azonosítás, a döntéshez, iratkezeléshez 

szükséges adat 

Pályázó telefonszáma kapcsolattartás 

Pályázó e-mail címe kapcsolattartás 

Pályázó címe kapcsolattartás 

Pályázó levelezési címe kapcsolattartás 
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Kapcsolattartó neve azonosítás, a döntéshez, iratkezeléshez 

szükséges adat 

Kapcsolattartó telefonszáma kapcsolattartás 

Kapcsolattartó e-mail címe kapcsolattartás 

Megvalósításért felelős neve azonosítás, a döntéshez, iratkezeléshez 

szükséges adat 

Megvalósításért felelős telefonszáma kapcsolattartás 

Megvalósításért felelős e-mail címe kapcsolattartás 

 

Tájékoztatjuk, hogy a pályázó adatai csak abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha 

a pályázó természetes személy. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

a) magánszemély pályázó esetén az adatok megadásával az adatkezelés jogalapja az Ön 

hozzájárulása. A hozzájárulás megadásai nem kötelező, de annak elmaradása esetén a 

kapcsolattartás vagy a döntés meghozatala nem lehetséges. A hozzájárulását a 

vtp.palyazat@kecskemet.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

b) magánszemély pályázó esetén a pályázat elnyerését és támogatási szerződés megkötését 

követően szerződés teljesítése 

b) a pályázótól különböző kapcsolattartó vagy megvalósításért felelős természetes személy 

esetén a pályázó jogos érdeke 

3. Az adatkezelés időtartama 

Az adatmegőrzés időtartama a pályázati döntéstől függ. A Polgármesteri Hivatal a személyes 

adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi 

meg, de támogatás megítélése esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ának 

előírása alapján a számviteli bizonylatok kötelező megőrzése érdekében legalább 8 évig. 

4. Az adatkezeléssel kapcsolatosan alkalmazandó jogszabályok, döntések: 

 

- 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2018. (XII.13.) rendelete Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2011. (II. 9.) és a 3/2018. (II.15.) 

határozatai  
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III. Egyéb intézkedések 

 

1. Adatbiztonsági intézkedések 

A Polgármesteri Hivatal az Ön által megadott személyes adatokat a székhelyén (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1.) található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a 

Center-Computer Számítástechnikai Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 18.) és a 

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 

adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe. 

A Polgármesteri Hivatal, illetve adatfeldolgozói megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak 

arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való 

hozzáférést az adatfeldolgozók naplózzák, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen 

személyes adataihoz fért hozzá. 

2. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. 

Ez a tájékoztató a személyes adatok kezeléséről a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Általános Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat 

egészíti ki. Az általános tájékoztató elérhetősége: http://kecskemet.hu/adatvedelem vagy 

papíralapon a Polgármesteri Hivatalban. 

 

Kecskemét, 2019. február 28. 
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