ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
Az alábbi tájékoztató tartalmával a Családi Tűzhely Alapítvány (továbbiakban: adatkezelő) meg
kíván felelni a jogszabályi kötelezettségének, miszerint nekünk, mint adatkezelőknek kötelességünk,
hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk, továbbá hogy
Adatkezelőként elősegítsük az érintett jogainak a gyakorlását.
A fentieket előírja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban:
Rendelet) amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szól.
Az érintettek előzetes tájékoztatásának kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja számunkra.
Az adatkezelési tájékoztatót közzé kell tenni az Alapítvány honlapján, illetve az érintett személy
kérésére, részére meg kell küldeni.
1. Az adatkezelő megnevezése:
Szervezet neve: Családi Tűzhely Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Szervezet címe: 7100 Szekszárd, Ybl M.u.5. fsz.1
Szervezet képviselője: Sörös Ildikó (Elnök)
Telefonszám: 06-30/261-58-80
E-mail cím: csaladituzhely@gmail.hu
2. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
a) Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében, az érintett hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és
tájékoztatással kell kérni.
Az érintett hozzájárulása az ugyanazon célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra
vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik akkor az adatkezelési hozzájárulásról szóló kérelmet, ezektől a más ügyektől
egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni.
A Alapítvány szerződés megkötését érintő adatok esetén, kizárólag
megkérésére,kezelésére jogosult, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

olyan

adatok

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé
tenni, mint annak megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
b) Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
Az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
esetén. A megfelelő rendelkezések vonatkoznak a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára,
az adatok tárolásának időtartamára és a címzettekre.
A jogi kötelezettség teljesítésénalapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az
adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az érintettel az - adatkezelés megkezdése előtt - közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről:
•
•
•
•
•
•

az adatkezelés célja és jogalapja,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy,
az adatkezelés időtartama,
jogi kötelezettség alapján kezelt adatok,
kik ismerhetik meg az adatokat.
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a jogorvoslati lehetőségek

c) Adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásának biztosítása
Az Alapítvány valamennyi adatkezelés során köteles biztosítani az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogai gyakorlásának lehetőségét.

3. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az adatkezelésben érintettnek joga van:
•

Az átlátható tájékoztatáshoz, az ezzel kapcsolatos kommunikációhoz és a joggyakorláshoz.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában kell megadni, világosan és

közérthetően megfogalmazva. Az információkat írásban vagy más módon (pl.: elektronikus úton)
megkell adni.
Az adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az
érintettet tájékoztatni kell.
Az adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet abban az esetben is, ha nem tesz intézkedéseket az érintett által benyújtott kérelem
ühgyében. Az érintettet tájékoztatni kell az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az információk és az érintett jogairól szóló tájékoztatás valamint a szükséges intézkedés intézkedés
díjmentes. A Rendeletben felsorolt esetekben díj számítható fel. (A részletes szabályok ld. Rendelet
12 cikk)
•

Az előzetes tájékozódáshoz, amennyiben a rá vonatkozó adatokat az adatkezelő az
érintettől szerzi meg.

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatni kell, mely szerint:
o Ismertetni kell az adatkezelő és képviselője kilétét és elérhetőségeit,
o ha van ilyen személy ismertetni kell az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,
o tájékoztatni kell a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
o tájékoztatni kell, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről amennyiben jogos érdek
érvényesítésén alapuló adatkezelésről van szó,
o a személyes adatok címzettjeiről (akikkel a személyes adatot közlik ),
o arról, ha az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja
továbbítani a személyes adatokat.
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

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

meghatározásának szempontjairól,
o arról, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
o arról, hogy az érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról,
o a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról,
(nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)
o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
o arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e,
o arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, illetve, hogy milyen
lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
o az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Ha 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.
•

A tájékoztatáshoz és a információhoz juttatáshoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő
nem az érintettől szerezte meg

o az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy
hónapon belül tájékoztatnia kell a fent leírtaknak megfelelően (ld. érintettől szerzett
adatokra vonatkozó rész)
o az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, ha a személyes adatokat az érintettel való
kapcsolattartás céljára használják fel
o ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor
•

A hozzáféréshez

o Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és fent említett kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
o Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan
o Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére kell bocsátania. (További másolatokért az adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.)
•

A helyesbítéshez

o Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
o Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
•

A törléshez

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:
o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
o az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,
o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
o a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
o a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges, az alábbi okokból:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
o a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
o a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
•

Az adatkezelés korlátozásához

o Az adatkezelés korlátozása esetén 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 érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
o 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,
o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
o az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
o 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.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
•

Az értesítési kötelezettséghez amely, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,
illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódik

o Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
o Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a fent említett címzettekről.
• Az adathordozhatósághoz
o Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja,

o Az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa ha az
adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon
történik.
o Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges.
E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

o

o

o
o

• A tiltakozáshoz
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán , vagy jogos érdeken alapuló kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
(Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést 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, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha
az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
•

Automatizált döntéshozatal esetéhez kapcsolt jog

o Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
o Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő
intézkedéseket
is
megállapít;
vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
•

A korlátozások lehetősége

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja
az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

•

Adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

o Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
következőket:

- az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét
és
elérhetőségeit,
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
- az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
- 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,
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni)
•

Hatósági jogorvoslat (A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

•

A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslat

o Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
o Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
o A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság
előtt kell megindítani.
o Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.
•

Az adatkezelővel / adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslat

o Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet
szerinti jogait.

o Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti bíróság előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közhatalmi jogkörben eljáró közhatalmi szerv.

Szekszárd, 2019. 08. 21.

