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Az Év Digitális Faluja díj pályázati kiírás
A díj meghatározása
Az Év Digitális Faluja díj célja, hogy a települések képesek legyenek a lehető
legnagyobb körben használni és bemutatni a digitális fejlesztéseket, kiaknázva a
bennük rejlő adottságokat. A díjazás által széles körben megismerhetővé válnak a már
létező hazai digitális jógyakorlatok is, elősegítve ezzel a települések közötti
együttműködések kialakulását, a helyi közösségek erősítését és a térségszintű
fejlesztések elterjedését.
A pályázók köre
Az Év Digitális Faluja címre a digitális innovációkat alkalmazó - 5000 fő alatti –
magyarországi települések pályázhatnak. Pályázatot kizárólag települési
önkormányzatok adhatnak be.
A pályázási eljárás:
Az Év Digitális Faluja díjra négy kategóriában lehet pályázni. A pályázatot a nevező
település a digitalisfalu@djnkft.hu e-mail címen nyújtja be az általa kiválasztott
kategóriá(k)ban. A települések több kategóriában is pályázhatnak.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek:
- műszaki
adatlap,
leírás
az
alkalmazott
digitális
technológiák/szolgáltatások/eszközök vonatkozásában
- fotó-, videódokumentáció
Opcionális: referencia hivatkozások a technológia bevezetését követően elért
eredményekről, kapcsolódó tényadatok, statisztikák.
Hiányosan beérkezett pályázatok esetén hiánypótlási idő áll rendelkezésre (8 naptári
nap), melynek elmulasztása esetén a pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti.
A pályázatok elbírálása
A benyújtott pályázatokat független szakmai zsűri értékeli a kategóriákhoz tartozó
szempontrendszer alapján:
1. Innovatív települési környezet
A település fenntartható digitális mobilitási rendszereket alakít ki, ezzel növelve
a helyi életminőség színvonalát, a település vonzerejét. A település társadalmi
és gazdasági elérhetősége támogatja a térségi szintű kapcsolati rendszerek
kiépítését. A pályázó település a XXI. század környezeti és technológiai
változásaihoz alkalmazkodva képes reflektálni és ezáltal dinamikusan fejlődni.
Vizsgálati szempontok:
1

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
www.digitalisjoletprogram.hu

- a beruházások, beszerzések - a gazdasági-pénzügyi szempontok mellett - a
digitális településfejlesztési eszközök társadalmi hatásait figyelembe véve
valósulnak-e meg
- biztosítottak-e a település adottságaihoz illeszkedő, fenntartható mobilitási
lehetőségek
2. Fenntartható épített és természeti környezet
A pályázó település helyi energiastratégiáját úgy alakítja ki, hogy a
takarékossági potenciálokat, valamint a megújuló energiaforrásokat felméri,
ezeket digitális rendszerek segítségével optimalizálja, és monitorozza. A
település a fenntartható, energetikailag integrált rendszerek bevezetésével, a
zöld erőforrások hatékony kihasználásával pozitív hatást fejt ki környezetére.
Vizsgálati szempontok:
- fenntartható erőforrásokra épülő települési környezet
- a középületek és/vagy közterületek energetikai rendszereinek működtetése a
digitális technológiák alkalmazásával
- klíma-adaptív település
3. Innovatív társadalmi és közösségi jólét
A település törekszik arra, hogy lehetővé tegye lakosai számára, hogy nyitott és
együttműködő társadalomban éljenek. A településvezetők a különböző
társadalmi csoportok számára egyéni megközelítésben ismertetik meg a
mindennapi digitális technológiák adta lehetőségeket. A lakosságnak
lehetősége nyílik a közösségi tervezésben való részvételben.
Vizsgálati szempontok:
- a társadalom, a helyi közösség tájékoztatása az alkalmazott digitális
eszközökről és technológiákról
- a digitális eszközök társadalmi beágyazódása
- a közösségi tervezések alkalmával használt digitális eszközök
- az új digitális technológiák bevezetése társadalmi párbeszéden alapszik-e
4. Innovatív gazdasági ökoszisztéma
A település fenntartható módon és a helyi gazdaság fellendülését ösztönözve
fejlődik, valamint adaptálja a különböző szektorokban alkalmazható digitális
technológiákat. Továbbá ezen digitális rendszerek segítségével kapcsolódik a
térségi gazdasági hálózatokba. A település támogatja az innovatív gazdasági
és versenyképes piaci környezet kiépülését.
Vizsgálati szempontok:
- a helyi és térségi gazdasági hálózatok logisztikai folyamataiban alkalmazott
digitális technológiák
2

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
www.digitalisjoletprogram.hu

-

-

a település támogatja-e az innovatív gazdasági és versenyképes piaci
környezet kiépülését, a helyi vállalkozások bekapcsolódását a térségi
hálózatokba
a település támogatja-e az innovatív szemlélet elterjesztését, a helyi
vállalkozói képességek fejlesztését
a település innovatív, digitális megoldásokat alkalmaz-e a helyi gazdaság és
a helyi vállalkozások fejlesztésében

A díj átadása:
A nyertes pályázatok kihirdetésére és a díjátadásra 2021. szeptember 21-22-én a
Civitas Sapiens ’21 – Okos város konferencia + V4 Summit eseményen kerül sor.
A cím viselésének szabályai
A pályázatot kiíró a díjazott részére az eredményt szimbolizáló jelzőtáblát biztosítja,
melynek kihelyezését követően a település egy éven keresztül köteles annak
mindennemű megóvására. A tábla megkárosodása esetén a település köteles azt
helyreállítani, melynek elmulasztása esetén a cím visszavonásra kerül.
Záró rendelkezések
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a bírálat ideje alatt a pályázó
településeket helyszíni szemle alkalmával megtekintse.
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Adatkezelési tájékoztató
A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (székhely:
1016 Budapest, Naphegy tér 8.; cégjegyzékszáma: 01-09-986454; adószáma:
23733251-2-41) a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános
Adatvédelmi Rendelet”) (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbiakban tájékoztatja az
Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
1. Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Elektronikus levélcím:
adatkezeles@djnkft.hu
2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja
és időtartama:
Adatkezelő a részére továbbított személyes adatokat Az Év Digitális Faluja díj
pályázatra való regisztráció és a pályázati anyagok elbírálása keretében kezeli.
Az Év Digitális Faluja díj célja, hogy a települések képesek legyenek a lehető
legnagyobb körben használni és bemutatni a digitális fejlesztéseket kiaknázva a
bennük rejlő adottságokat. A díjazás által széles körben megismerhetővé válnak a már
létező hazai digitális jógyakorlatok is, elősegítve ezzel a települések közötti
együttműködések kialakulását, a helyi közösségek erősítését és a térségszintű
fejlesztések elterjedését.
Adatkezelés célja
Az Év Digitális
Faluja díj
pályázatra
jelentkezők
regisztrációja,
pályázatok
elbírálása,
értesítés pályázat
eredményéről
4

Kezelt személyes
adatok köre
− Polgármester
és
kapcsolattartó
neve,
beosztása,
telefonszáma,
e-mail címe

Adatkezelés
jogalapja
Érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont
vagy 9. cikk (2)
bekezdés a) pont)

Adatkezelés
időtartama
Az adatkezelés
időtartama a
pályázat
eredményhirdetésé
ig tart. Regisztrált
kérheti adatai
törlését.
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Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9.
cikk (2) bekezdés a) pont): Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés
jogszerűségét.
3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):
Az Adatkezelő nem alkalmaz személyes adatokon alapuló automatizált profilalkotást
és/vagy döntéshozatali mechanizmust.
4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái:
A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre),
illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.
5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének
korlátozását.
Hozzáférés joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben
használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett
másként kéri
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
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érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében
az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1)
bekezdésében
említett,
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására
vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
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Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az
adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
7. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az
Adatkezelő adatvédelmi képviselőjéhez.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per
elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
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Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az
Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila
András a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36
(1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu).
8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a
módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított
adatkezelési tájékoztatót.
9. Az Adatkezelő eljárása az Érintett jogsértése esetén:
Amennyiben az Érintett a regisztráció alkalmával vagy későbbi adatmódosítás során
harmadik személy adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott az
Adatkezelőnek, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szemben kártérítési igényének
érvényesítésére. Jogsértés gyanúja esetén, az Adatkezelő minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából. Az Adatkezelő ilyen esetekben, illetve az Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak be nem tartása esetén jogosult az Érintett regisztrációját
törölni; ebben az esetben az Adatkezelő a törlésből fakadóan az Érintettet ért károkért
nem felel.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2021. 07. 15.
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