
Adatvédelmi tájékoztató a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak” című pályázat kérdőívéhez 

 

A NAK a VP1-1.2.2-16-os kódszámú pályázat alapján tájékoztatási szolgáltatást végez. A forrást 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

 

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, 

erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki 

térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő 

tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő 

célcsoportok számára a versenyképességük fokozásához, erőforrás-hatékonyságuk 

növeléséhez, a szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához, ezáltal a 

vidéki gazdaság fenntarthatóságához.  

 

A 2019.05.17-én megjelent a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak” című (GINOP-4.1.3-19 kódszámú) felhívás, amely a célcsoport által 

szorosan kapcsolódik a VP1-1.2.2-16-os kódszámú pályázathoz. Az érdeklődő természetes 

vagy jogi személyek számára a NAK egy kérdőív kitöltésével segítséget nyújt – szakmai 

véleményt fogalmaz meg – a beruházási terv támogathatóságával összefüggésben. A NAK a 

szakmai véleményt a kitöltő által megadott email címre továbbítja. 

 

A szakmai vélemény elkészítéséhez a pályázat iránt érdeklődő személyek személyes adatainak 

kezelése szükséges. Az érintett személy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló 

nyilatkozat önkéntes, és bármikor visszavonható az adatkezelő elérhetőségein. 

 

A kérdőív kitöltése során az érintett személy megadja a nevét, email címét, a projekt 

megvalósításának a helyszínét, valamint további személyes adatokat. A megadott adatokat a 

NAK tájékoztatási szolgáltatási céljainak érdekében kezeli, valamint elektronikus levél 

formájában szakmai véleményt nyújt. 

 

A megadott adatokat a NAK 10 évig őrzi meg a belső szabályozó dokumentumainak, így 

mindenekelőtt az illetékes levéltár által elfogadott levéltári szabályzatnak megfelelően. 

 

A megadott személyes adatokat a NAK nem adja tovább, azonban az azok alapján készített, 

személyes adatokat nem tartalmazó összesített statisztikai adatokat felhasználhatja és 

nyilvánosságra hozhatja. 

 

Az érintettek egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Európai Parlament és A Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, a hatályos magyar jogszabályok, valamint az 



adatkezelőnek a http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú 

adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza. 


