ÜGYFÉLSZOLGÁLATI OSZTÁLY

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a KKV Alappal
összefüggésben
Személyiségi jogainak védelme rendkívül fontos az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
(a továbbiakban: az EUIPO vagy Hivatal) számára. A Hivatal elkötelezett személyes
adatainak tiszteletben tartása és védelme, valamint érintetti jogainak biztosítása iránt.
Minden személyes jellegű adatot, vagyis az Önt közvetlenül vagy közvetve azonosító adatot
tisztességesen, jogszerűen és megfelelő gondossággal kezelünk.
Ez az adatkezelési eljárás a természetes személyeknek a személyes adatok uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az
1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU)
2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.
A jelen közleményben szereplő tájékoztatást az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke
alapján nyújtjuk.

1.

Milyen jellegű adatkezelési eljárásról van szó, és mi a célja?

A Hivatal az adatokat a pályázók KKV Alap támogatási eljárásában való részvételi
jogosultságának értékelése céljából, valamint a benyújtott pályázatok tartalmának a
támogatás odaítélése céljából történő értékelése során gyűjti és kezeli.
Egyes adatok az odaítélt támogatás végrehajtásához, valamint a szolgáltatással (illetve az
az elégedettségi szintekkel) kapcsolatos visszajelzések beszerzéséhez szükségesek.
A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, a profilalkotást is
beleértve.

2.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A kezelt személyes adatok a pályázót, partnereit és kapcsolt jogalanyait, alvállalkozóit és
ezek személyzetét (természetes és jogi személyek) érinthetik. A kezelt személyes adatok
kategóriái/típusai a következők:
•

•
•
•

személyazonosító adatok:
o
név (utónév, családi név, korábbi családi név)
o
vállalat neve;
o
a személy vagy képviselője aláírása;
o
cím, beosztás, feladatkörök és szervezeti egység;
o
elérhetőségek (weboldal és e-mail cím, fax, céges és/vagy mobiltelefonszám,
hivatalos levelezési cím, lakóhely szerinti ország).
bankszámla-adatok (IBAN és BIC kódok), bankszámla-kivonat másolata,
adóazonosító jel, héa-igazolás, társadalombiztosítási azonosító jel;
jogosultsági és a kiválasztási kritériumoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat;
azon szolgáltatások ismertetése, amelyekre a támogatást kérik (IPPDA vagy szellemi
tulajdonjogok vagy mindkettő).
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3.

Ki a felelős az adatok kezeléséért?

A személyes adatok kezelése az EUIPO felelősségi körébe tartozik.
A gyűjtött személyes adatokat bizalmasan kezeljük és kizárólag a személyzet közbeszerzési
és támogatási eljárásokkal foglalkozó, erre felhatalmazott tagjai kezelik azokat, beleértve a
személyzet pénzügyekkel foglalkozó tagjait, valamint a felbontó- és értékelő bizottság tagjait,
kizárólag vezetési és igazgatási célokból. A személyes adatok kezelése közös
adatkezelőként a Pénzügyi Osztállyal együttesen eljáró Ügyfélszolgálati Osztály
feladatkörébe tartozik. Adott esetben a Hivatalt az értékelések során segítő külső szakértők
és vállalkozók részére is biztosítható szükséges mértékű hozzáférés a személyes
adatokhoz, amennyiben titoktartási nyilatkozatot, továbbá az összeférhetetlenség fenn nem
állásáról szóló nyilatkozatot írnak alá.

4.

Ki férhet hozzá személyes adataihoz és kinek továbbítják őket?

A személyes adatokat biztonságos informatikai alkalmazásokban tároljuk, a Hivatal
biztonsági előírásainak megfelelően.
Bizonyos személyes adatokat nyilvánosságra is hozunk, a támogatási eljárások
eredményeivel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése
céljából. A közölt információk köre a következő:
a)
a kedvezményezett neve;
b)
a kedvezményezett fellehetősége, mégpedig:
i.
a támogatásban részesülő címe, ha a kedvezményezett jogi személy.
c)
a kötelezettségvállalás által érintett összeg;
d)
a támogatás jellege és célja.
Szolgáltatásaink javítása és a KKV Alap sikerének értékelése céljából a támogatási
eljárásban résztvevőket felkérjük egy felmérésben való részvételre. Kizárólag az e-mail
címek és a felmérésre adott válaszok gyűjtésére kerül sor. A visszajelzésekkel kapcsolatos
felmérés anonimizált eredményeit közzétehetjük az EUIPO weboldalán. A felmérés céljára
a Hivatal LimeSurvey eszközét használjuk. További információért lásd a külön adatvédelmi
nyilatkozatot.
Ezenfelül megkeresés alapján az adatok továbbíthatók a Hivatal, az Európai Számvevőszék,
az Európai Csalás Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), a Hivatal Belső Ellenőrzési
Szolgálata és a Bíróság jogi tanácsadói számára. Bizonyos személyes adatok továbbíthatók
a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok felé, annak ellenőrzése céljából, hogy fennállnak-e a
támogatás feltételei. A továbbított adatok a támogatási eljárás kezeléséhez, illetve a
hivatalos vizsgálatok vagy ellenőrzések lefolytatásához szigorúan szükséges mértékre
korlátozódnak.
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5.

Hogyan védjük adatait?

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy személyes
adatait véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés ellen megóvjuk és védjük.
A felhasználói interakciók kezelésével kapcsolatos személyes adatokat olyan integrált
ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver segítségével kezeljük, amely több forrásból gyűjti az
ügyfelekkel és a Hivatallal fenntartott kapcsolataikkal összefüggő információkat.
A Hivatal továbbá olyan más rendszereket/adatbázisokat is használ, amelyekben a Hivatal
biztonsági előírásainak megfelelően biztonságos környezetben, illetve kizárólag a
felhatalmazott címzettek részére hozzáférhető különleges elektronikus mappákban tárolnak
adatokat. Megfelelő szintű külön hozzáférést egyedileg biztosítunk, kizárólag a fentnevezett
felek számára..
Az adatbázist egyszeri bejelentkezéses rendszer keretében jelszó védi, és azt
automatikusan összekapcsolják a felhasználó azonosítójával. Az elektronikus
nyilvántartásokat biztonságosan kezeljük, hogy megvédjük a bennük tárolt adatok bizalmas
és titkos jellegét.
Mindenkinek, aki a felhasználói interaktivitás kezelésével összefüggésben személyes
adatokat kezel, titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia, amelyet az eljárás iratai között őriznek.

6.

Hogyan férhet hozzá az Önre vonatkozó adatokhoz, és ha szükséges, hogyan
kérheti azok helyesbítését? Hogyan kaphatja meg az Önre vonatkozó adatokat?
Hogyan kérheti személyes adatainak törlését, hogyan korlátozhatja azok
kezelését, illetve tiltakozhat ellene?

Az (EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikkében foglaltaknak megfelelően Önnek joga van
személyes adataihoz hozzáférni, azok helyesbítését, törlését kérni, illetve azokat megkapni,
továbbá adatainak kezelését korlátozni, az ellen tiltakozni.
Ha azt kívánja ellenőrizni, hogy az adatkezelő Önnel kapcsolatban milyen személyes
adatokat tárol és/vagy azok módosítását, helyesbítését vagy törlését szeretné kérni, küldjön
kifejezett írásos kérelmet a megbízott adatkezelő, azaz az ügyfélszolgálati igazgató részére.
A személyes adatainak helyesbítésére irányuló kérelmeket az adatvédelmi előírásokra
figyelemmel fogják értékelni.
A hozzáféréshez és helyesbítéshez való jogra azonban a részvételi jelentkezések
beérkezésének határideje előtt korlátozások vonatkoznak, mivel ilyenkor tilos a
kapcsolattartás a Hivatal és a pályázó között (a pontosítások és az adminisztratív hibák
kijavításának kivételével). A helyesbítéshez való jog a részvételi jelentkezések beérkezési
határideje után korlátozások alá esik, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 169. cikke
alapján.
Kérését indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül megválaszoljuk. Az (EU) 2018/1725 rendelet 14. cikkének (3)
bekezdése alapján ez a határidő szükség esetén legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható,

3

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI OSZTÁLY

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,. A kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül a Hivatal értesíti Önt bármely ilyen meghosszabbításról,
valamint a késedelem okairól.

7.

Mi az adatai kezelésének a jogalapja?

A személyes adatokat az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjával,
amely szerint az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges, az
(EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, amely szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez
szükséges, valamint az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával
összhangban kezeljük, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatokat az alábbi jogi aktusokkal összhangban gyűjtjük és kezeljük:
•
•
•

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala Költségvetési Bizottságának 2019. július
10-i BC-1-19. sz. rendelete a Hivatalra alkalmazandó költségvetési rendelkezésekről
(költségvetési rendelet);
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet
A támogatás odaítéléséről szóló határozat.

8.

Meddig tároljuk adatait?

A sikeres támogatások ügyirataira a támogatás nyújtására vonatkozó határozat aláírását
követően hét éves megőrzési idő vonatkozik, a Hivatal megőrzési szabályzatának és a
költségvetési iratokra vonatkozó határidőknek megfelelően. A sikertelen pályázatok
esetében a megőrzési idő öt év.
Az azon jogi személyekre vonatkozó, a Hivatal weboldalán közzétett személyes adatokat,
amelyek hivatalos neve egy vagy több természetes személy nevét tartalmazza, mindkét
eljárás esetében a támogatás odaítélése szerinti költségvetési év végét követően két év
elteltével töröljük.

9.

Elérhetőségek

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon az
adatkezelőhöz – az ügyfélszolgálati osztály igazgatójához – az alábbi elérhetőségen:
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.
További információt az EUIPO adatvédelmi tisztviselőjétől az alábbi elérhetőségen kérhet:
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.
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Jogorvoslati lehetőségek
Ha kérését az adatkezelő és/vagy az adatvédelmi tisztviselő nem válaszolta meg kielégítő
módon, az európai adatvédelmi biztosnál az alábbi elérhetőségen tehet panaszt:
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