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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az  adatkezelési  tájékoztató  célja:  hogy  a  Különlegesek-ért  Alapítvány  (továbbiakban:

Alapítvány)  rögzítse az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az

Alapítvány,  mint  adatkezelő  magára  nézve  kötelező  erővel  ismer  el,  és  közölje  az

érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az Alapítvány

tevékenysége  folyamán  a  rendelkezésünkre  bocsátott  adatokat,  valamint  tájékoztassa  a

rendelkezésre  bocsátókat  jogaikról  és  nyitva  álló  jogorvoslati  lehetőségekről.  Jelen

Tájékoztató  kialakításakor  szervezetünk  különös tekintettel  vette  figyelembe  az  Európai

Parlament  és  Tanács  2016/679  Rendeletében(„Általános  Adatvédelmi  Rendelet”  vagy

GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. rendelkezéseit.

Általános rendelkezések:

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésének elveit az Alapítvány 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 áram-

lásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon

végezzük;

• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük;

• gondoskodunk  arról,  hogy  a  kezelt  adatok  pontosak  és  naprakészek  legyenek,

ameddig a meghatározott cél megvalósítása fennáll;
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• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy megfelelő szervezeti

intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát;

• kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek;

• tárolásának olyan formában kell történnie,  amely az érintettek azonosítását  csak a

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A kezelt személyes adatok köre:

• Egyéni  felméréshez  és  fejlesztéshez  megadandó  adatok:  név, törvényes  képviselő

neve, telefonszám, oktatási intézményének neve, osztály,betegség, testvérek neve, kora.

• Az  Alapítvány  alaptevékenységhez  megadandó  adatok:  gyermek  neve,  törvényes

képviselő neve, elérhetőség: telefonszám, email.

• Tábori fejlesztéshez kötelezően megadandó adatok:név, születési időpont, taj szám,

törvényes képviselő neve, telefonszám, email cím.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: 

Az Alapítvány tevékenységében részt vevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy fent

felsorolt személyes adataikat az Alapítvány a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

Hozzájárulás visszavonása:

Az  érintett  bármikor  visszavonhatja  az  adatkezeléshez  szükséges,  már  megadott

hozzájárulását,  indoklás  nélkül,  részben  vagy  egészben.  Kivételt  képeznek  azok  a

személyes  adatok,  melyek  kezelése  jogszabály  alapján  vagy  az  érintettel  kötött

szerződésben  vállalt  kötelezettség  teljesítéséhez  szükségesek.  Adatkezelő  a  hozzájárulás

visszavonásáról  történt  értesítését  követően  haladéktalanul  gondoskodik  az  adatkezelés

megszüntetéséről,  véglegesen  törli  nyilvántartásából  a  visszavonással  érintett  személyes

adatokat,  és  az  esetleges  adattovábbítással  érintett  személyeket,  majd  mindezek

megtörténtéről értesíti az érintettet.
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Az adatok kezelése:

Az Alapítvány rendelkezésére bocsátott adatok felvételét minden esetben az érintett, illetve

a  törvényes  képviselő  megkérdezése  és  tájékoztatása  előzi  meg.  A felvett  adatokat  az

Alapítvány küldetésének szellemében kezeljük, mely a következőt foglalja magába: 

A tevékenységeinkben résztvevő egyének fejlődésének elősegítése és védelme.

A kezelt felsorolt adatokat kizárólagosan csak a törvényes képviselő kérésére osztjuk meg

harmadik féllel.

Az Alapítvány honlapján és ismeretterjesztő tevékenysége során nem teszi közzé a tevé-

kenységében részt vevők személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama: 

Az Alapítvány az általa kezelt adatokat az adott tanév végéig, vagy az egyéni fejlesztés idő-

tartamáig tárolja. Ezt követően az Alapítvány az adatokat megsemmisíti, törli.

Technikai adatok:

A Különlegesekért Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége során olyan

informatikai  rendszereket  alkalmaz  mely  kizárólag  az  arra  feljogosítottak  számára

hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Az adatok fizikai tárolási helyei:

• Az Alapítvány törzshelyén elzárt tárolórekeszekben és titkosított adattárolón

• Ideiglenesen a munkatársak jelszóval védett eszközein
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Az  adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján az érintettek főbb jogai a következők:

• a tevékenységhez kapcsolódó személyes adatokhoz való hozzáférés;

• azok helyesbítése;

• törlése („az elfeledtetéshez való jog”);

• kezelésének korlátozása;

• az adathordozhatósághoz való jog;

• visszavonás joga;

• tiltakozás joga.

Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az

adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:

Domain szolgáltatás:

• Infotechna Kft.

• 1037 Budapest, Zav utca 3.  

• +36 1 3272090

Tárhely szolgáltatás

•  Infotechna Kft.

• 1037 Budapest, Zav utca 3..

• +36 1 3272090

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a kulonlegesekert@gmail.com e-mail, illetve

a Különlegesek-ért Alapítvány 1163 Budapest, Szabadszó u. 29. postacímen kérhet további

tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 1

hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az érintett hozzáféréshez való 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  és  a  következő  információkhoz  hozzáférést
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kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy

címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes  adatokat  közölték  vagy

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi

szervezeteket;  a  személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama;  a  helyesbítés,  törlés

vagy  adatkezelés  korlátozásának  és  a  tiltakozás  joga;  a  felügyeleti  hatósághoz  címzett

panasz  benyújtásának  joga;  az  adatforrásokra  vonatkozó  információ;  az  automatizált

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az

érintettre  nézve  milyen  várható  következményekkel  jár.  Az  adatkezelő  a  kérelem

benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a z Alapítványáltal kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére

az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

-személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,  amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték; 

-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja; 

-

az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az

adatkezelésre; 

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-a  személyes  adatok  gyűjtésére  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvání-

tás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok ke-

zelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gya-

korlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő,

vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közér-

dek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:

-az  érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az

időtartamra vonatkozik, 

-amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

-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

-az  érintett  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.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes  adatainak  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett  feladat  végrehajtásához szükséges  adatkezelés,  vagy az

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése

ellen,  ideértve az említett  rendelkezéseken alapuló profilalkotást  is.  Tiltakozás  esetén az
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adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti  tovább, kivéve, ha azt 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.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság

az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

a  Magyar  Nemzeti  Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett

megkereshetik az adatkezelőt. 

Az Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018. május 25. 

http://www.naih.hu/
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