
 
   Családi Tűzhely Alapítvány 
 

 
 

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat 
 
 
 

Alulírott ……………………………………………………….. jelen aláírásommal önkéntesen 
hozzájárulok, hogy rólam, valamint a család / párterápiába bevont családtagjaimról a Családi 
Tűzhely Alapítvány családkonzultációt / családterápiát vezető munkatársai által nyújtott 
szolgáltatás igénybevétele, valamint az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából, a megjelölt 
adatkezelő, a felsorolt személyes és különleges adataimat kezelje, az alábbiak szerint: 
 
 
Adatkezelő: Családi Tűzhely Alapítvány 7100 Szekszárd, Ybl Miklós ltp.5. fsz.1. 
 
 
Adatkezelés célja: 
 

1. A Családi Tűzhely Alapítvány által biztosított szolgáltatás igénybevétele és nyújtása 
kapcsán kezelt adatok köre: személyes adatok 

2. A szolgáltatást igénybe vevővel történő kapcsolattartás kapcsán kezelt adatok köre: név; 
telefonszám; e-mail cím; lakcím 

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. 
 
A személyes adatok forrása: az adatok közvetlenül az érintettektől kerülnek felvételre. 
 
 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Az adatkezelő 
jogi kötelezettsége teljesítésének céljából ezt követően is jogosult a az adatok további megőrzésére.  
A szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére az adatkezelő az adatok tárolását megszűnteti. 
A szolgáltatás befejezésének várható időpontja: a résztvevőkkel kötött szóbeli megállapodásban 
foglalt együttműködési idő. 
 
 
Az adatkezelő az adatkezelést 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 rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok 
előírásainak betartásával végzi. Ennek érdekében az adatkezelő megtette a szükséges technikai 
intézkedéseket az érintett személy adatainak védelme, azaz az adatok és információk jogosulatlan 
megismerése, továbbítása, módosítása vagy megsemmisítése ellen. 
 



 
   Családi Tűzhely Alapítvány 
 
  
 
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban megilletnek a következő jogosultságok: 
 
 
- tájékoztatás kérése az adatkezelésről 
- adatok helyesbítésének vagy kiegészítésének kérelmezése 
- adatok törlésének és elfeledtetésének joga 
- adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog 
- panasztétel joga és bírósághoz fordulás joga 
 
 
Kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevétele során vezetett nyilvántartásról tájékoztatást kaptam, 
az adataim nyilvántartásban történő rögzítéséhez, tárolásához és kutatásban való felhasználásához 
ennek tudatában, valamint az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatás ismeretében hozzájárulok. 
 
 
 
 
 
Kelt: 2020. ............................ hó ............... nap 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………….. 
         Nyilatkozó aláírása 


