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- Szerződésekben szereplő kapcsolattartói adatok 
 
Ezen személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, így azok megfelelő 
jogalap mellett az e célhoz szükséges terjedelemben és ideig kezelhetőek. 
 
Ilyenkor a kapcsolattartó megbízója illetve munkáltatója a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 
illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § rendelkezései alapján szerzi 
meg és továbbítja a személyes adatokat a harmadik személy felé, akivel a kapcsolatfelvétel 
szükséges.  
 
Fontos ilyenkor is a kapcsolattartó megfelelő tájékoztatása az adatkezelésről. 
 
- Pályázati elszámolásokkal kapcsolatos adatkezelési jogalap 
 
A pályázatot kiíró nem kérhet jogszerűen olyan adatot, amely az adatkezelés céljának 
eléréséhez szükségtelen, arra alkalmatlan vagy annak eléréséhez aránytalan. A pályázatok egy 
része keretében európai uniós jogi aktus vagy magyar jogszabály írja elő az adott személyes 
adat kezelését és annak feltételeit, ezen esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 
lesz.  
 
Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy sem az uniós jogi aktus, sem a magyar jogszabály 
nem írhatja elő olyan adat kezelését, amely nem szükséges az adatkezelés céljához, vagy annak 
eléréséhez aránytalan mértékű (ez ugyanis a GDPR rendelkezéseibe és adott esetben a tagállami 
alkotmányok, alaptörvények rendelkezéseibe is ütközne). 
 
Amennyiben nem jogszabály írja elő, de a pályázat teljesítéséhez vagy ellenőrzéséhez 
feltétlenül szükséges személyes adatról van szó, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
szerinti jogos érdek lehet alkalmazható, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.  
 
Ilyenkor a jogszerű adatkezeléshez a pályázatot kiíró által elvégzett érdekmérlegelési teszt 
megfelelő – a jogalapra hivatkozást megalapozó – eredménye szükséges.  
 
- Kiskorúak személyes adatainak kezelése 
 
A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti 16 éves korhatár csak az ott megjelölt közvetlenül 
gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában 
adott hozzájárulásra alkalmazható, minden egyéb esetben a tagállami jogszabályok irányadóak 
a gyermekek jognyilatkozataira, azok érvényességére. (A 16. életévét be nem töltött gyermek 
esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha 
a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.) 
 
Kiskorú diákok foglalkoztatása esetén mindenképpen ajánlott a szerződés írásba foglalása. A 
GDPR a kiskorúak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a fokozott védelem elvét 
követi.  
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A GDPR 8. cikk (3) bekezdése alapján az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát 
– észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 
felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.  
 
Forrás: NAIH 
 
 


