Önkéntes Központ Al,1píh•nny
ADATVÉDF.LM1 ÉS ADATKEZELf.;s1 TA.IÉKOZTATÓ
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1.1n:vr.ZETÉS
A jelen ooat,édclmi és adatkezelési tAjékoztató (a iovábbiakban:'Tájélo1tató'/ az Önkéntes
KiiZ]>Ont Alapítvány (székhely: 1137 Budapest, Katona Józ,,.,fu. 39„ birósógi ll)Ílvamarulsi
57.óm: 01-01 -0008675, adósz6111: 18108251·1·41, a tovobbinkbnn ••Alapitvány„ és
„t\d11tkczclö'1) által kezeh sz.cmélycs odolokra vonatkozik, ni azokkal kapcsolatos jogokal c'.--s
k()tclei'.Ctlségekct, illetve egyéb ICnycges·rcnclclkezéseket tartnl111azin.
1-\ z 1\h11)ítvitny elkötelezelt o vele knpcsolathan álló siemélyck, ntunkavállalók, partnerek.

önkéntesek személyes adatainak v&lcl1nc iránt. 1'.·tegtesz 1nindcn olyan jog;l, biztonsági,
tcchnikni és szervezési inh:i.kc;.xlést. an1cly az adatok biitonság(1t g..1rontálja. és ezeket oz
inré?kc<léseket időrő l idöre felülvi>.sg61jn.

Ezen Tájékowuó azt a céh szoll!)llja. hogy közérthetö fonnában t6jt!ko11assuk anól. hogy az
Alapítvány mílyen adatokat. ntilycn céllal és hogyan ke-<el. '"'!amint amil, hogy szemel)es
adataival mi módon rcndclkc1J1et, illet' e adott körülmények kötött milyen jogorvoslattal
élhet.
Hntill)•bnlópés: 2018. m:íjus 25.
;\z 1\ lapít·vány adatkezelési nlo1:>clvci összhaf1gba11 vn1u1ak ciz adatvédclcrnn1el kapcsolatos

hatólyosjogsznbályokkal és rendeletekkel:
• Magyarország Alaptörvénye. VI. cikk;
• 2011. évi CXII. törvény nz információs önrendclkC',éSi jogról és az
infonnációszabadságffll (lnfotv.)
• Az Európai Par!Bmcnt és a Tanács (EU) 20161679 ,..,,dclete a 1ennéslctco
.wemélyeknek a személ) es adatok kC'lClése tekintetében tönen6 't!delméröl és az ilyen
adatok szabad áramlásáról (GDPR)

II. ÉRTELMEZÖ REl"DELKEZÉSEK- FOGALOMTÁR
Ad;1tklvll·lő: az a tem1észetes vagy jogi szentély, illetve jogi szcmClyiséggel ne1n rendelke.zö
sz.crvczc1. aki, ,.:agy a1ncly önállóan vogy másokkal együtt az odat kezelésének cClj:ít
1ncght1tározza. a:z adatkezelésre (bcl<..-értve a felhasznált esikölt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, v:igy az adatfeldolgozóval vcgrehajtaya.

Ad3lk•ztlés: az alkalmazott cljMáotól függetlenül az adaton vég;<e1t bánnely mú,-clct vagy a
mű' elctek összessége. így különÖ><.'11 gyűjtése, fel•'élele, rögzitésc. rcndnerezése, tárolása.
megváltoztatása, felhaswál:isa. lcl<érdezésc, továbbítása. nyolvdnosságro hozatala_
öss1..ehnngolása V3g)' öss.zeka1>esolásrt, zárol:isa. törlése és megscin1nisitésc, valrunint az adat
tovóbbi felhasznólasimak mcgakodályozósa. fénykép-, hang· vagy képfelvétel készítcsc.
vnln111int n szc1néJy azonosíu1s6rn nlknhnas fizi kai jell erllZők (1>1. ujj- vagy ten):érnyo1nat,
ONS-1ninta. írisikép) rügzílCsc.
S7.t.' n1 ély~ <tdat: az érir1teltcl kopc:solntba hozható adat - ki.ilönöscn uz érintett neve, azonositó
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, n1entális, gazdasági. kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -. volrtmint az adatból levonható, nz érintettre vonatkozó
követke?le1és.
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Klilönkges ad:lt:
a) a faji crcdctrc1 a ne1n7.etiséghez larlo:c:ásra, a politikai vélen1ényl'e \1agy pál'tállásra, a
vallásos varo1 01ás világnézeti n1 egg:y·öződ ésre. az. érdekképvisclcti szervezeti tagságra, a
szexuális élctr<.: vonatkozó szen1él)'es adat,
b) az egé..\'ozségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó sze1nélyes ~1dat. vahu11int a bünügy·i
szemelyes •dat.
Kil/1)11/eges at/11101 a;, A tlafkt..>t.~·lli 11e111 kezel.

H ozzájárulás :

a7. éri.i:tlet l

akaratának önkéntes és határozott ki11yilvi1nítása. amcl)• n1cgfelelö

tájékoztatáson ulapul, és a1nellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá ' 'onatkozó
szen1élyes adat~ teljes körü va,gy egyes n1űveletekre kjterjed ö - kC'.c:clCséhc:c:.
,..\<l:•tfeldolgoz<ls: az adatke--..::cll'Si 111űveletekhez kapcsolódó tcchnikni tCladatok elvégzése,
függetlenül a n1íívcletek végrehajtás.1.hoz alkalmazott n1ódsze11ől és eszközt61, ' 'ala1nint az
alkaln1azás hel)1étől , felléve hOg)' a technikai feladatot az. adalon végzik.
Adatfcldolgo1.ó: az a ter1néS--Lctes vagy jogi szeolél)', illetve jogi szcnlél)riséggcJ nen1
reodelkező S:lervc-Lct, aki vagy an1ely szeraödés alapján • beleé11\'e a jogszabály re11delkezésealapján kötött sze.1?.6<lést is - adatok feldolgozását végzi.
Érintett: bárn1cly n1eghatározou~ sze1nélycs adat alapján azonosított vagy - közve.tleuül vagy
közvetve - azonosítható tern1észetes sze1nél)'·
Ill. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
JOGSZERŰSÉG,

TISZTESSÉGES
ELJÁRÁS ÉS
.ÁTLÁTHATÓSAG

Az Alapít,•án)' az adatok felvé1clénél és kt.-zclésénél
tisztessé.-gesen és törvényesen, to\•ábbá az adatkezelés n1inden
szakas:lában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG Személyes adatot kizárólag meghatározott celból, jog gyakorlása
és köteleze.ttség teljesí1ése érdckCbcn kezel.
Csak oly1u1 személyes adatot kezel és csak anny·i ideig, n1ncl}' az
Al>ATTAKARÉKOSS.ÁG adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkaln1as.
1\z ada1kezelés során töreks-zik biztosítani az adalok
PONTOSSÁG
pontosságáti teljességé1 és - ha az adatkt::lclés céljirra tekintettel
szükséges - naprakészségét.
A szen1él}1es adatot csak a cél megvalósulásához szükséges
KORLATOZOTT
1nértékben és ideig kezel, utána biztosítja, hog)' az érinteuet ne
TÁROLHATÓSÁG
lehessen azonosítani.
~tüszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik
INTEGRITÁS ÉS
az adatkezelés biz1onság{1nak védeln1éröl, an1ely az.
BIZALMAS JELL ~:C E
adatkezeléssel
kapcsolatban
jelentkező
kockázaloknak
n1egfelelö védel111i szi nlel n)'Új1.

IV. A DATKEZ ELÉS

A1 Alnpit,1ifly szeolél~ ad31okat kil.árólag akkor kezel. ha ahhoz az érinten önkéntes
houlijárulnsst adta (hozz:íjáruláso• odatkO'Lelés). hogy az adou célra :v adn11\1 felhasználja.

Bi1..0n)'OS esetekben v..onban o mcgado1t adatok eg)' körének ketelé!J.C1. tárolós:lt, tO\"iÍbbítását
j o ~<inhil lyo k

teszik kötclczd\'é (jogi kötelezettségen alapuló ndntkozelés), vagy egy
~ttrt.ótl rs teljesftés e érdckél)tu sztlksé:gcs . 1\ 7. Alapítvány csak olyon szc1nClyes adatot és

nddig kezel, aonig a2 adatkezelés céljónnk eléréséhez szükseges.

t\ z 11d111ke1;elés íaitá i. kt„r.clt :tdntol< kUrc, ada1ke-1.elés idöta rt111a

Adatkezelési cél

J ogalap

Sz en1él)'ts adat típus a

Wtboldalon
(v.y..·y..· 1(.ll1k1,,."tllCS.hU ,
»•\1t·»·.jdo~ckba~nai.hu .
\V-\V\V1 oka.hu

.
'"''''v.adon1azidon1.h11)
kcrcsztiil elé rhe tő hírle\'él
s zolgá ltatás igénybe••étele

né:v, e-mail cím
Adotk(..-zclés

i dőtarta1t1a:

tOly1un1llOS, an1ccldig a regisztrált
szc111él)' ncn1 kCri adatai törlését

{fcmi weboldalak bárki által
mcgló1ogathatóak a személye> A hoaójárulás visszavonása.,.
oda1 megadása néll'ÜI.
• 1ps\);C11tesl.:t'l1X'Dlfiionkcntcs.hu
Ezen lá1oga1ókra vonatkozoon címre 1örténó e-mail liildésével
O.l 1\lapítvány nem g:yíijt va8) 1ő n énhc1.
kezel 5Lemélycs adatokat.
Tájékoztató
cookie·k
hns>.nóllllóról lsd lentebb)

őnlcén1cs

ho7.zájárulás

A 2013. évi LX,'(VJI. törvény~
ícln611képzésról 21. § {1) álla

elóín adniok n)ilvántanása "'
adatok kele1kezCstöl számitott .S
évig 2 1. § ( 1)

1

Ké1,zési rés~fl'e\'Ök
nd11tninak nyilvántart:\s :1:
Fcl n~ llképzós i

cngcxléllyel
rendel kező képzések

tia) nC,1, szüleai-si név, anyj:1

neve, születés i hel)', idö, nc1n ,
Jo~i kötclc-1.cttségcn
úll"1u 1lolgt\rs ág, Iakóbcl)·énck
al:ipuló
és tnrtózkod:ísi helyének cfn1c,
tclcfons1..án1,
nem
m:.1gy:1r
á l la1n 1><>IJt:i r l'.\1agyaror$zl\gon
rnló t:tr1ózkodásáo:ik jOJetÍmc

Is

•

c~rtózkodásra

okiral, okn1án)·

jogosit6

m~ne' ~t

b

s-1.:i ma.
11b)
4

szülöie,

tün ·ényb

kép,· is~löje

ne,·t4

1~rtó1kod:i.si

lakúbel~·ét.
hel~·ét.

1rlrfonwma1 a>. 1. § (1)
bekC7(lf.s b) pontja sz.erinc·
kl·p1Á\shcn részfvt''Ő esetén.
b) a képz(-si jogviswnn)•nl
üsszcfilf.!jtŐ 1.1dntokat, a111clyck 11
kép1,~sbcn rész.t vevő
ba) iskolni Cs .sza}kn1:1i
nyel,·i
''~gzc ttsé~évcl,
l.$n1crc1civcl,

bb)

képzésbe

történó

rc1·,·t relt\ ti,
tanulmányain a
~rt~kc lké,·el és minósít·ésé,·cl,
bd) a képzéssel megszerzelt
be)

sz"kki:pesité~.;

vagy
egyéb
ko1n1lctcnch1 n1egne,·e-.dsével, tt
\'11,s"u hclytvcl, idÖJ)Ontj{1,·:1I,
ertxl1nén)•ével
k11 pcsol11tos1:\k,
részt \'C\' Ő
t~rs11da l o 1nbiztos ítisi azonosít6!
jelél.
e)

"

képzésben

o6v, szOlctk i btl)·~ idö, an)•ja
neve, lakcím (Köt. sz.crinl
KUzérdckii
önkC:olcsck nyilvAnlnrtott adotok)
Jogi kötelezettségen
ntlntninak
nyilv:\ntartása
olopuló
(2005. évi LXXXVlll. törvény Adotkczclés idöta11an1a:
(1
közérdekii
önkéntes, Amennyiben az önkéntes nc1n
tcvékenysCgröl , Köt. elö irás~ kéri odntni törlésél a jog·vis7.0ll}' önkéntes hozzáján1l:is
szerint)
mcgs.zíinését követö 5 év.

e·mnil, telefonszám
Sdimvittli ft ladat'ok
(s1i\rnlák, igazolások.
szcr1.ődések, penzügyi
bizonylatok szabál):S7.etü

kióll ítAsn~ nyilvántru1ások,

Né,•, cin1, telefonsi:im, c-m"il,
ittlósz.iin1, n<lóazonosító~
bnn l<.~1.á rn lí1sz;i n1

bcjclcmések slb.) clvég;zrséh~•
ozllksf~cs ndalok
Ado1k01.elés i dőtartama: 5 év
nyil,·ántart:lsa .

•~t unka.\•álla lók ada1aio:.k
nyil' Rn1nnása a

s

~iunka

J o~i

kötelezettségen
olopuló

MunkB\;<7.ony sor.ln jogs-l.llbálJ Jogi kö1cleza1ségen
fclhatohno1.ásból kezeli adatok:

Törvénykönyvvel 2012. évi 1.
törvény összhangban a lO. §.
adai felhatalmazás alapján ,(b)
n1unkaszerzödés teljesitese
' 'égett, 1nunkaüg:)ri
doktu11cntáci6
( n1unkaszerzödésck, jelenléti
ívek, bérlapok és egyéb
bérje llegű adatok
ny·ilvántartása , a
bejelentésekhez ill. a
1nunkaviszon)'
n1egszüntetésévcJ knpcsolatos
<loku1ncntu111ok stl>.)

•
.. • .
.
. alapuló
nc.v • SZU 1e.1CSI OC\' • 31l)'Ji1
leánykori ne\·e • születési btly • Öilk6ntcs hozzájárulás

születési idő • adóazonosít<) jel •
T A.J~szán1 • állan1polgárs1\g •

n1ag)·árórsz::í gi
bankszán1la.sián1
•
állan<ló
lakcírn • tartózkod:ísi cím •

postázilsi cín1 • aláírás •
végzettséget
· igo1i.oló
okmoínJ'(ol\) 111;.isolati példánya
• sze1nélyes dokumentumok
fénymásolata • c11•ail cín1,
n)•ilatko7.at

más
r.n •• nka,„:íl l:t lón :í1
fe1111iilló
n1unkavis:r.onyról • t1ictés és
bérszámfejtési
ad;ttok,•
n1unkahelyi
pozició
előrelépések

•

01unka.szer1.ödéssel kapcsolato
adatok
és inform:íciók •
koroíbbi n1unkahcl) ek adatai, a
korábbi
munká\'iSzony
mcgszlinéssel
kapcsolatos
inforn1ációk
•
tréning,
képzések,
gpk
forgaln1i
tanfOl.}'ílJJJOk •
engedélye,
clt1'trtottak
\'agy
111:ís
ked\'ezn1ényez.ettel kapcsolatos
információt a jogszab:íly által
elöírt
n1értékl1en
n
hozzátartozók személyes :tdatai
1

(pótszabadság

celjllb61)

D)'ilatkoi.at tgy:ís, gyed, g.yes,
~yet, sajoítjogú I öregségi I
szolgálati I korengedményes I
korked\'ezn1ényes I rokkantsági
nyugdíj adatok.

Adatkezelés
idö1artan1a:
A
hozzájárulásos adatkc:lcll'S sorá11
n k<;:c:clt adatok törlését az érintet
1nagá11szernély
b{u1niko1
kezdc1nényezheti, a jogszabályi
alapon keze.h adatok eseteben a
1n unkuviszon}'
n1egszű nésétöl
számított 50 é''ig (ill. a halálozi,
+ S időtartru11 i g) n1eg kell örizni
az adatokat.
Bórsziin1fejtési adatok
S+ l év
6

tároli.~ :

1
f'f\, rím, rrlrfonszam, ~-0_1 ail,
~1c.Jószán1, adóazonosító,
bnnks:úrnla.sióm

vállalko,ói Cs .logi kölclct:cttsl-gcn
pnr1nor
szcrzö<lés
celjesilése nlapul<'i
érdekében k01.elt adatokat (
Tár'3SÓg
szerz6clé, s1cr1Ö<lés tcljesitése
a
megszűnésé1ől számítva
Pt
p.crinli l11talános elohiilési idö (
C-.•) lcjirtával 1örli.
A

1\ rnc,:tbí z~\s i, v~í llalkoz.ói és

1u1rtncr szc,..-1.ödés

teljc~ítésc

1ncgbfzft~i.

"

név, leveltzl'Si cím, e-mail tín1,

ltlcfon.!lzán1
Kn 11c.solnt t llrt~\s,

t:íjékoztntás

önkénlC.'S ho1.z"ján.1lás,

Adnlkozclés időtartanl a:

thlytunn1os, fn11cddig a regisztrált :;1crd>dl-s teljesítése
szc1nély 11en1 keri adatai törlését.

nf,, ltvt1t'1.f!i cím, t--mail tim,
ltlefonsz:\m,
rnunkahel~·/inté'.tméoy, beosztás
Sz."kn1iti, partneri ka1>csola1
fcn n tn rtás á/ki á la kít:.isa

Adnlkc-Lclés időtartama:
fOly!unatos, ru11eddig a reg.isztróll
szentély ne1n kCri tidatai törlését

önk~n tes

hozzájánllás.

szerződés

teljesítése

"'°''•lt\'tlezési cim, t -mail <"Ím,
A1:1pC'tl szerintj
tc•·ékcniségck (pl. önkéntes
progra1nok, kiadvan,·,
projekl, nem Fk"'· hatálya
11h\ C<Ö ké1>zésck)
111CJ:\'n16s i t{t sa

Ncn1 KGr. s-~t riot íogadott
alkalmi önktntts s:tgitők
nyil"ánranáss,
7

ttlcfon~Lii n1,
n1unkthtl~·/in1éz:mén}'1

beosztás

Adn1kczcles idö1a11ama:
fOlyiunatos, a111eddig a reg.iszlráh önkéntes hozzájá1ulás
szentély nc1n kéri adatai törlését

J
név, c--111ail cím, teleíon.szán1

Ada1kczetes idö1a11ama:

öokén1es hoalijérulás
1

kapcsolattartás

tblytunatos, ameddig a regisztrált
szen1éi)' ne.111kéri adatai tőr1és~t

név, e-mníl, télcfon, levelezési
cín1, önéle.traj7.l)an n1cgndott
á:tOnositó a<l:,tol\
ÁU~ísra jclcntkezöl\

mcgi$rncrésc, kápl·sol:1ttart:ls Adatkezelés idöta11an1a: 5 é\'

önkéntes hozzáján1lás

az a<lott p:íl~„~íz;tt előírásainak
n1egfclclöcn né,„, )é\'Clczési cím,
e-m:1il cín1, telefons1.árn
Adatk.ezeles
t>ál.}'á~•ti

dokument:ició

időtarta ma:

an1enn)''iben a pályá.zati előí rás
másképp nem rendelkezik 5 év

ön.kémes hozzájárulás
(szerződés"'' jogalap)

né\:, levelezési chn~ e-mail citn,
:\doru:ínygyűjtési

felhi\'ás

kiküldése

telefonszám Adatkezelés

atncnnyiben az
érintett sze1nély ue111 kéri adatai
törlését S év
időtartama:

önkéntes hozzájárulás

EGYÉB ADATKEZELÉS

T<íjékoz1a1ó cookie (slili) J1aszná/t1ftiról <t \~·eboldt1lainkon :
J\ cookie-k (,,sütik") olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megickinteu honlapokon

hel)1eznek cl a szá1nítógép l>öngéS'1:6jében. A cookic-k lcltctnek „állandó'' vagy „ideiglenes"
cookie-k. Az á llandó cookie·t a böngésző egy meghatározott időpomig tárolja, feltevc, hogy

azt a felhasini1ló kOrábbru1 nen1 törli, az ideiglenes cookic-t 3zonban a böngészö ne1n tárolja.
az a böngészö bezárásával auto1niuikusan törlődik .
Néhán)' \\•eboldalunkon aru1ak érdekében, hog}' a l e.h erő leghalékonyabban 1nüködjenck, 1ni
is cookie-kat használunk . A oookie-k által egy honlap felisn1cri a \•isszatérő felhasználókat,
valan1int lehetŐ\'é teszik számunkra, hogy adatokat gyüjtsünk tel hasz~tálóin.k viselk«léséről ,
például arról, hogy 1nclyik országban csatlakoiolt v»ebold~tlunkhoz. n1ilycn böngésző
szoftvert és operációs re.ndszert használ, 1ni az lP·cin1e, 1nilyen oldalakac tekinteu rneg
8

honlapunkon, nlely fi.1okciókat has211~l lta. Sze1nélyes azonosításra alkaln1as adatokat nem
gy'iijrünk. kiv~vc, h'1 azokat ö11ként adja nleg. 1.\7.. adatokat hoolapuok továbbfejlesztéséhez.
látogatottságunk elenlzéséhez., rekJárnstratég.iánkJ1oz használjuk fel.
:\nlenn)•iben a süti (cookie) elhel)•e:.::CséhC'.l a felhasználó, látogató nen1 járul hozzá, azt a saját
böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, \•isszavonás) útj{u1 teheti 1neg.. Ebben az esetben ez
bizonyos szolgáltatások igé11ybevétclét korl{1tozhatja vagy 1negakadál)•ozhatja.

Egyéb adG1keze/é<:
E tájékozlat(>ban fCI ncn1 sorolt adatkezelésekr61 az Alapicván)' az adai felvételek el61l ad
részletes tájékoztatást
V. Al>ATJ.IJZTONSÁG

;.\z Alapit,•árl)' a személye.s adatokat a legnagyobb körülltkinté-ssel, szigorúan f)i7.almasnn,
csak a szükséges nlértékben, nlegfelelö felhatalmaz{is (jogalap) n1cllctt az az.t adó szcnléi)'
esetleges rendelkezéscii1ck mcgfelelöen kezeli.
A személyes adutok biztonságának védeln1éröl és az adatkezeléssel kapcsolalos kockázatok
n1inin1alizálásáról inforr_natik·a i, szervezési és szen'e7..eti inté-Lkedésekkel gondoskodik.
Ezeket a.z inlé'lkcdéseket és szabál)'okat rendszeresen fel ülvizsgálja~ és szükség esetén
módosítja. lgy bi?.Cosftja, hogy a kezelt adat:

•
•
•
•

ajogosulallan l\OZZáférés ellen vCdctt leg)•en (adat bizaln1assága)
az arra fCJjogosítottak számára hoZ7.áférhetö leg)'eu (rendelkezésre állás)
hitelessége és hitelesítése biztosított lc.gyen (adatkezelés hitelessége)
változatlansága igazolható leg)'en (adatintegritás).

Info1·n1atikai

11yil\'1Íntart~iso k

\'édclmc

:t\datkezel() az infonnatikai védcle1n111cl kapcsolatos
goodoskO<lik különösen:
Az

feladatai körében

inté:zkecl&sekr61~ ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelrnCröl, illetve a fizikai védelen1röl (hozzáférés
·védelem, hálózati védelen1);
az adatállo1nán)''Ok l\elyreállitás{u1~1k lehctösCgét biztosító intéz.kedésekröl, ezen belül a
rendsze-res biztonsági n1entésröl és a nlásolatok elliilöoítelt, biztonságos kezeléséről
(tükrözés, biztonsági 01eotés);
az adatállo1nán)•ok \'Ín1sok elleni védel nlé.ről (vfrus\1édele1n);
az adatállonláll)'Ok. illetve az a:.i:okat hordozó eszközök fizikai védehnéről,

• a jogosulatlan hozzáférés elle.ni védehnet bi2:1osi1ó
•
•
•

~·apíral:'tJ)Ú

O)'ilvántart:ísok vé<lclnle

.l\z Adatkeze l ő a papiralapú nyil\•ántartások ,:édelnle érdekében 1negteszi a szüks&ges
intózk<..'<léscket különösen a fizikai bizlonság. illetve tlizvédclc1n tekintetében.
A n1unkavállalók és eg)•éb, az .l\datkezelő érdekében eljáró sze1nélyek az általuk használt,
vagy birtokokban ICvő: szcn1él)'·es adatokat is tartal111az6 adathordozókat. függellenül az
adatok rögzítésének n1ódjától, kölelesek biz1ons{1gosan öri~1i, é.s védeni a jog,osulatlru1
9

hozzti.férés, n1egvához1a1ás. tov{1bbit{1s, nyil vános..~ágta hozataJ, törlés
\'alatnint a véletlen n1egsen1n1isülés és sériilés ellen.

v~1gy

mcgsc1ru11isítés,

VI. ADATFELDOLGOZÓ
..\z Alapítván)' a tevékenysége során feh11crü1ö feladatok elvégzése céljából (könyvelés,

n1unkaüg)', 'veboldal üzemeltetés stb.) adatfeldolgozt'H vehet igénybe.
Adatfeldolgozók kategóriá1lként :
l\1év: Civilsegéd Közhasz.nUAlapitván)'

$7.ékhel)': 7 lOO Szekszárd, Széchen,yi u. 32.
Kategória: kön)'Velési, penzügyi-számviteli, munkaüg)'Í fe.ladatok ellátása
Név: SzerverNet lnternational Kft
Székhely: 11 32 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
K~1tcgória: 'vebtárhel)' ü.7.e1nel1e1ö ('"'"'v.onkcntes.hu, ''"vv.·.oka.hu.
\V\V\V.onkentescentru1nok.hu)
Név: C3 Kulturális és Ko1nn1u.11ikációs Központ Nonprofit Kft.
Székhely: 1022 Budapest. Szpáhi u.20.
Kategória: y,·ebtárhcly iize1neltető (\vwv.·.adomazido1n.hu)
l\'év: OotRoll Kft.
Székhely: 1148 BudaJl<'St, Fogarasi tit 3-5.
Kategória: v.;cbtárhcJy üzenteltetl) (\V\V\v.idosckbaratai.hu)
VII. ÉRINTETTEK .JOGAI

Az érintettek jogaikal az Alapí tv~lny postacin1ére lcü1dölt lev6len vagy az
onkentc:.skozpQnt@onkcntes.hu e~111ail chnere küldött lizcneten keresztül ID'akol'olhatják.
Mindenki jogosult tiijékoz.tat~\st kérni ai Al:lpíf\•áoy :ílt:tl l\ezelt
adatairól, külö1lösen azok tOrrásáról, az adatkezelés céljáróli
jogalapjáról, idötattanláról, az adatfeldolgozó nevéről, cí1néri)I és az
adatke-..::eléssel összefilggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett
adatvédehni incidens köriihnén)'eiröl, hatá.sail'ól és ai elhárítására
TÁ;IÍ>:KOZTATÁS meglett intézkedésekről, tovi1bbó adattovábbítás esetén annok
jogalapj{rról és címzettjél'ő l.

HOZZÁFÉRÉS

H··r,L \'f.Slii·r ÉS
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Tájékoztatás kérlletö az ...-\d atkeie lő Illl-"g•tdott elérhetőségein. ..\
tájékoztatást a lehető legrövidebb idö alatt, legfeljebb 60 oapon belül
adja meg..A.. tájékoztatás n1egadását kizárólag a törvén)' által kötelezöe.n
elöírt esetekben tagadja n1eg.
Az é1i ntettnek joga ,·an s:tcmél)'·t.-s ~td;1tait b:irn1ikor n1egtckinteni,
amcnni•ibcn
it•é1rvé.t
előre
jelzi az Adatkezelő n1egadott
.
~
eléthetőségei nek egyikén.
Ha a sze.nlélyes adat a valóságnak 11e111 t'elel rneg, kérh ető ;'nnak
hclyesbitt~~e a7. r\dalkeze1ö elérhetőségein. 1\n1ennyibe11 a vah.'>ságnak

1negfelelő

sze1nélycs adat a rendelkezésre áll, a szen1élyes adatot az
,;\lapítvány lndokola1lan kés<.·dclcm nélkül hel)•esbíti.

TILTAKOZÁS

TÜRLtS

KORLÁTOZ..\S

Az érinteu kifog:isolh~'tja s1..e11,élyes adatainak kezelését, és a·z
adatkezelés lnegsziintctésCt, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az
Alapít\•ányhoz
benyújtott
írásbeli
k6rele1nLnel
vagy
az
onkcntcskozpont@onkente.i;.hu círnre küldött e-n1aillel.

A sicmélyes adatokat törölni kcl.I, amerm)1ibeu
§ azok kezelése jogellenes;
§ az érintett szen1él): a szenlélyes adatainak törlésé~ kéri~ kivéve a
kötel ező adatkezelés eseteit;
§ azok hiányosak vag)' tévesek, és ez az állapot jogszeriien 1tcm
orvosolhaló, feltéve, l1oro• a törlést törvény nen1 zárja ki;
§ az adatkezelés célja rnegsiünt, \'aS)' az ada1ok tárolás{1nak határideje
lejárt, ki\'éve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
§ u törlést bíróság vagy 111ás hatóság elrendelte-.
A7. érintett sze1nél)' a törlést az Alapítványhoz benyújtott írás-beli
kérele1n111el vagy az onker\tesk,Qzpvnt@iJonkcntC!>.hu címre kíHdötl e111ail-lel kezdemé-oyeiheti.
Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

A fenti rendelkezési jog azonbao ue1t1 cerjed ki közérdeJ...ii, vagy·
közh ataln1ű jog Si'akorlásu céljából végzett adatkezelésre, illetve ha
bi,oni;tható, hogy az adatkezelést ol y~n kenyszeri16 erejü jogos okok
indokoljiik, a1nelyek elsőbbsógct ólveznek az Érintett érdekeivel,

jogaival szen1ben. ezen dönts ellen azoobao az _Ériotett for<lulhat.
Továbbá, jogszabály, jogos érdek erejénél fogva kezelt személyes
adatok törlését nen1 kezden1én)•ezhetö.

AZ ADATKEZELÖ F.LÉRHETŐSÉGEI
A szen'ezet ne,'e: Önkéntes Közpool Alapitván)'

Székliely: l 137 Budapesl, Katona József u. 39.
Telephely, levelezési cin1: 1022 Budape.s1> Ji.·larczibányi tér 3.
Adatvédelmi kap<:solatiartó. F. Tóth András

E·n1ail cín1: onkenteskozpt)n.t@0nken1i:.s.hu
Adószám: l 8 10825 1-1-41
Nyilvii11ta11ási szánt: 0 l ·0 1-000$675

Honlap: \\''"''" onkcntcs.hu
:\datvédeln1i riszt,•iselö kijelölésére Alapítványunk11ál nen1 volt szükség.

,IOGOIH' OSLATI LEHETŐSÉGEK
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Jogon'oslati lehetőséggel, panosszal a t\emzeti Adlllvl"(lclmi és lníonnációszabadság
l la16ságnál lehel élni.
S1.ékhcly: 1025 Budapest. Sól6gyi Erzsébet faso< 22/c.
l'os1acím: 1530 Budapest. Pf.: S.
Telefon: +36 (1) 391 - 1400
Teleftix: +36 (1) 391-1410
E-ntnil: u1:1yt"els7olg,ala1fl1 naih.hu
flo11ln1>: \V\V\v,naih.hu
1\7. t\lllpítván)'

fenntartja a jogot n li:nl i 'f{1jékoztató n1ódositósárn u;- arról szóló eg.)tidejü
honlapunkon tö11ént tájekoZténá~ mellett. Jelen Tájékoztató honlopunkon l-s nyomtatott
formában a Társaság székhelyén is clérhc1ó.
Kelt Budapest, 2018. 05.20.
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