Adatkezelési szabályzat
I. Az Adatkezelő/Alapítvány adatai:
Név: WonderFlora & CMT Alapítvány
Székhely: 1151 Budapest, Anyácska utca 26.
Nyilvántartási szám: 13011/2020
Adószám: 19288631-1-42
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Elektronikus elérhetőség: wonderflora2020@gmail.com
Honlap címe: https://www.wonderfloraandcmt.hu/
Képviseli: Varga Zsuzsanna kuratórium elnöke

II. Fogalmak:
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
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Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Álnevesítés: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Az adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: Az (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.
Azonosítható természetes személy: Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat.
Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
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Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Érintett: Az, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül, adatait megadja, és ennek során hozzájárul
adatai kezeléséhez.
Érintett felügyeleti hatóság: Az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a
következő okok valamelyike alapján érint:
•

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti
a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket, vagy

•

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén
rendelkezik tevékenységi hellyel,

•

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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) (EGT-vonatkozású szöveg).
Genetikai adat: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered.
Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Hatóság/Felügyeleti Hatóság: Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., https://www.naih.hu/)
Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.

„Egy lépés kezdete!
Minden csepp számít!”

3

Képviselő: Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki,
illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra
az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
Kötelező erejű vállalati szabályok: A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet
az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy
adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ.
Nemzetközi szervezet: A nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre
vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Releváns és megalapozott kifogás: A döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra
vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell
mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben
a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.
Támogatott vagy Sorstárs: Azon természetes személy, akit Charcot-Marie-Tooth-szal, vagy a
CMT-hez hasonló neuromuszkoláris betegséggel diagnosztizáltak.
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
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különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
•

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor, vagy

•

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Tevékenységi központ:
•

Az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak.

•

Az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és
eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén
hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések
végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi
központnak tekinteni.

III. Általános tájékoztatás
Jelen Szabályzat hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során
természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor és amely adatkezelést kizárólag az Adatkezelő

„Egy lépés kezdete!
Minden csepp számít!”

5

végez. A jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes
személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes
személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé.
Amennyiben bármely természetes személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. 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.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában
megkell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Alapítvány a megjelölt céloktól
eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az Adatkezelő az érintettek adatait elsősorban az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett
hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval,
adatai megadásával adja meg, vagy úgy, hogy az adatkezelésről kapott tájékoztatást követően, az
adatkezelés tudatában adományoz, vagy az erre irányuló nyilatkozatot aláírja.
Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
Az Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelővédelmi szintet nyújt.
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IV. Alapelvek:
Adattakarékosság: Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Célhoz kötöttség: Adatok gyűjtése és kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek
kell lennie e megfelelés igazolására.
Integritás és bizalmas jelleg: Adatok gyűjtését és kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen,
valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Korlátozott tárolhatóság: Adatok trolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai
és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
Pontosság: Adatoknak és adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

V. Az adatkezelés jogszerűségének esetkörei:
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül:
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•

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,

•

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

•

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges,

•

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

•

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,

•

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez.

VI. Különleges adat
Különleges adat: Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
A különleges adatok kezelése főszabály szerint tilos.
Különleges adat abban az esetben kezelhető, ha:
•

az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez,

•

az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és
érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi,
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•

az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni,

•

az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány,
egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett
jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag
az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a
szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a
személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a
szervezeten kívüli személyek számára,

•

az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott,

•

az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el,

•

az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely
arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog
lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és
konkrét intézkedéseket ír elő,

•

az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog
alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,

•

az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan,

•

az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az
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elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges
tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét
intézkedéseket ír elő.

VII. Adatkezelés jogalapja
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező.
Önkéntes hozzájárulás: Az adatkezelő weboldalán vagy személyesen önkéntesen, az érintett
megfelelő tájékoztatásán alapuló, határozott hozzájáruló nyilatkozata alapján.
Kötelező: Az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy
jogszabály által előírt.
Az érintett személyes adatainak rögzítésére csak az adatvédelmi tájékoztató elfogadása után
kerülhet sor.
Az adatkezelés jogalapja további jogszabályok alapján kötelező, melyhez az érintett hozzájárulása
nem szükséges:
•

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (1) bekezdésében foglalt
iratmegőrzési kötelezettség alapján,

•

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében foglalt bizonylatmegőrzési
kötelezettség alapján.

VIII. Az Adatkezelő adatkezelésének célja:
•

a kampányok eredményességének ellenőrzése, utánkövetés,

•

a létesítő okiratban foglalt célok és tevékenységek megvalósítása,

•

adatállomány építése,

•

adományok felhasználása,

•

adománygyűjtő, vagy az Alapítvány ismertségét növelő kampány tervezése, lebonyolítása,

•

az egyes kampányokhoz célcsoportok összeállítása,

•

az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás,
„Egy lépés kezdete!
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•

az érintettek megkeresése,

•

jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése,

•

megkereső levelek, hírlevelek összeállítása.

IX. Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos adatkezelés
Támogatott:
•

Kezelt adatok: Támogatott neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail
címe, egészségügyi állapottal kapcsolatos adatok

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás és
GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja szerint az Alapítvány jogszerű tevékenysége

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl támogatás, segítség nyújtása

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Sorstárs:
•

Kezelt adatok: Sorstárs neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
egészségügyi állapottal kapcsolatos adatok

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás és
GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja szerinti az Alapítvány jogszerű tevékenysége

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl támogatás, segítség nyújtása

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Sorstársi űrlapon beérkező adatokat megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk
marketing célokra, kivéve, ha az üzenetküldő ezt személyesen kéri a “Hírlevélre Feliratkozom”
gomb kipipálásával.
Támogatott vagy Sorstárs törvényes képviselője:
•

Kezelt adatok: Törvényes képviselő neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma,
e-mail címe

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl Támogatott vagy Sorstárs képviseletének
biztosítása
„Egy lépés kezdete!
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•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Segítő, Önkéntes:
•

Kezelt adatok: Segítő, Önkétes neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, email címe

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl közérdekű önkéntes tevékenység vagy az
Alapítvány működését/célját segítő tevékenység

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Megbízott/Vállalkozó:
•

Kezelt adatok: Megbízott/Vállalkozó neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma,
Megbízott/Vállalkozó képviselőjének neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződés teljesítése

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl megbízási/vállalkozás szerződés
megkötése, fenntartása

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Támogató/Adományozó:
•

Kezelt adatok: Támogató/Adományozó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl támogatás és annak fenntartása

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Feliratkozó:
•

Kezelt adatok: Feliratkozó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

•

Adatkezelés célja: VIII. pontban rögzítetteken túl hírlevél küldése, kapcsolat tartása és
tájékoztatás küldése

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

•

Lehetséges adatovábbítás: Alapítvány könyvelőjének
„Egy lépés kezdete!
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Munkavállaló és munkára jelentkező:
•

Kezelt adatok: Munkavállaló néve, anyja neve, születési neve, születési hely, születési idő,
TAJ szám, adóazonosító jel, lakcím, e-mail, kedvezményekre jogosító adatok,
bankszámlaszám, telefonszám, önéletrajz

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
és GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti szerződés teljesítése

•

Adatkezelés célja: munkaviszony létesítése és fenntartása

•

Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

•

Lehetséges adatovábbítás: törvény alapján meghatározott állami szervek (NAV, NEAK,
MÁK), adott esetben bérszámfejtő és/vagy könyvelő

Egészségügyi adatok tekintetében a jogalapot a GDPR 9. cikk (2) d) pontja és az érintett vagy
törvényes képviselőjének kifejezett hozzájárulása biztosítja. Az adott adatkezelés mindig az
Alapítvány jogszerű tevékenysége keretében történik.
Az adatokat az Alapítvány székhelyén elzárva kerülnek tárolásra papíralapon és elektronikusan. Az
adatok fizikai tárolásának helyszíne az is, ahol az adatok biztonsága érdekében az elektronikusan
tárolt adatokról biztonsági mentések készülnek.
A személyes és különleges adatokat a kuratórium kezeli. A kuratórium minden adatot köteles
bizalmasan kezelni és titoktartási kötelezettségük az adott jogviszony megszünését követően is
fennáll.
Az érintett az adatait megadhatja közvetlenül az Adatkezelőnek (pl. regisztráció, nyilatkozat,
sorstársi űrlap stb.) vagy megadhatja úgy is, hogy az Adatkezelő részére adományoz azt követően,
hogy egyértelmű tájékoztatást kap arról, hogy az adományozást követően adatait az Adatkezelő
kezeli kapcsolattartási, adománygyűjtési célból. Az utóbbi esetben, érintett adományoz, az
Adatkezelő kezeli az érintett adatait.
Csekken történő befizetést követően a Magyar Posta az érintett nevét és címét tartalmazó
csekkszelvényt továbbítja az Adatkezelő részére, amely azt kezeli további tájékoztatás,
adománygyűjtés céljából. Ebben az esetben az adatátadásról az érintett a levélben egyértelmű
tájékoztatást kap, és tudatában van annak, hogy az adományozással egyidejűleg az adatai átadásra
kerülnek. Az érintett az adatkezelést megtilthatja. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag arra
használja fel, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő tevékenységéről, és az Adatkezelő
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részére további adományokat gyűjtsön. Az Adatkezelő egyes esetekben a kampányokhoz
felhasznált címlista összeállítása során felhasználja a korábbi adományozások adatait. A címlisták
összeállítása minden esetben emberi beavatkozással történik, az Adatkezelő kuratóriuma
határozzák meg azt, hogy az adott kampány során kiket keresnek meg, általános jellemzők (pl. cím,
korábbi adományozás) alapján.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a honlapokon történő tevekénység során generálódnak és
melyeket az Alapítvány weboldalának rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen
adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze
nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Alapítvány weboldala fér hozzá.
Az Alapítvány által vagy érdekében megrendezett eseményeken a résztvevőkről hang-, videó- és
fényképfelvétel készülhet. A felvételeket az Alapítvány honlapján vagy egyéb közösségi platfromon
(pl.: Instagramm, Facebook stb.) az érintett vagy törvényes képviselőjének előzetes és kifejezett
hozzájárulásának függvényében megjelenhetnek. Amennyiben az érintett résztvevő vagy törvényes
képviselője a felvétel megjelenését nem kívánja vagy utólag annak eltávolítását, megsemmisítését
kívánja, az érintett vagy törvényes képviselőjének erre irányuló és írásba foglalt kérelmére az
Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül intézkedik. Nincs szükség az érintett
hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

X. Cookie-k (sütik)
A sütik feladata:
•

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,

•

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,

•

megkönnyítik a weboldal használatát,

•

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
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A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A honlap jobb használatához cookie-kat kell igénybe venni, amennyiben ehhez valaki nem járul
hozzá, el kell hagynia az oldalt, vagy nem engedélyezni a böngészőjében a beállításoknál a
használatukat.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók
maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit,
és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Az Alapítvány weboldalán alkalmazza a
Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás
használatával az Alapítvány weboldala információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók
hogyan használják a weboldalát. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem
törli őket. A Google Analytics letiltható.
A cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldalunk teljes funkcionalitása lehet nem lesz
elérhető.
Az Alapítvány weboldala egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is
tartalmazhat. Ilyen weboldalakra irányuló linkek esetén megjegyzendő, hogy ezen weboldalak –
vélelmezhetően – saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek.
Az Alapítvány nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival, azok
tartalmával kapcsolatban.

XI. Az adatkezelés időtartama
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Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a
személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az
adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
•

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését
jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.

•

Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály
alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az
Adatkezelő az adatokat törli.

•

Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását
visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben
törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja.

•

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen
tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

•

Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése
jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye
nyilvánvalóvá válik.

XII. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
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Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidensről az Alapítvány nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
•

az adatvédelmi incidens hatásait,

•

az adatvédelmi incidens időpontját,

•

az adatvédelmi incidens körülményeit,

•

az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

•

az elhárítására megtett intézkedéseket és

•

az érintett személyes adatok körét.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell a tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
•

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását,

•

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

•

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat.

XIII. Adatbiztonság
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
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megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
•

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

•

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

•

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást,

•

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett
egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy
az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

XII. Az érintett jogai
A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog (az elfeledtetéshez 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 érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•

a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

•

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték,
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•

az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,

•

az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A fentiek nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
•

a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1)
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

•

a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

•

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

•

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

•

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy
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•

az érintett a GDPR 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,

•

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.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján 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.
Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
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:
•

az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul, és

•

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
Megjegyzendő, hogy adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
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olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen.
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés: Amennyiben az érintettre vonatkozó
személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei,

•

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,

•

adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,

•

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy
a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás,

•

az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,

•

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen.

A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet
a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
•

a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír,

•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
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visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
•

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,

•

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól,

•

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása,

•

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat

az

ilyen

személyes

adatok

kezelése

ellen,

valamint

az

érintett

adathordozhatósághoz való jogáról.
Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

XIII. Panasz és jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést
szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az
érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet
tájékoztatja.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Felügyeleti Hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni. A pert az érintett - választása
szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A
perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.

XIV. Adatkezelő
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával
jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.
Adatfeldolgozó: DYB Group Kft.
székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V/1.
cégjegyzékszám: 01-09-191982
e-mail: info@dyb.hu
telefonszám: +36205271147
web: https://dyb.hu
Az adatfeldolgozó közreműködik az Adatkezelő adatállományainak építésében és kezelésében,
kampányok szervezésében és bonyolításában, levelek kiküldésében és a válaszok feldolgozásában.

XV. Simplepay Adattovábbítási nyilatkozat
A WonderFlora & CMT Alapítvány (Székhely: 1151 Budapest, Anyácska utca 26.) Adatkezelő
által a https://wonderfloraandcmt.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
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adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Cím, Bankártya
adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

XVI. Záró rendelkezése
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó.
A Szabályzat megállapítására és módosítására az Alapítvány kuratóriuma jogosult és a Szabályzat
bármikor módosíthatja.
A Szabályzatban fel nem sorolt, eseti jellegű adatkezelésekről az adat felvételekor nyújt részletes
tájékoztatást az Alapítvány.
A Szabályzat hatályos szövege az Alapítvány honlapján, illetve az Alapítvány székhelyén érhető el.
Jelen adatkezelési szabályzat 2021. január 1. napjától hatályos.
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