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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány („Alapítvány”) célja, hogy minél több kórházban fekvő 
gyerek és otthonban élő idős ember fájdalmát, szorongását és szomorúságát enyhítse a nevetés 
rendszeresen adagolt gyógyszerével, így hozzásegítve őket egészségük és jó kedélyük mielőbbi 
visszanyeréséhez. 
 
Célját rendszeres kórházi vizitek során valósítja meg, melynek keretében képzett előadóművészek, 
bohócdoktorok csalnak mosolyt a beteg gyermekek és idős emberek arcára. A művészek 
tiszteletdíjban részesülnek. Az Alapítvány nonprofit formában működik, a tevékenységéhez 
szükséges forrásokat száz százalékban céges és magánadományokból fedezi. 
 
Adományozásra több forma is létezik: 
 
• banki átutalással, 
• bankkártyás fizetéssel Visa, illetve MasterCard bankkártyával az adomany.pirosorr.hu 

oldalon,  
• PayPal rendszeren keresztül, vagy 
• postai csekken. 
 
Az Alapítvány rendszeres támogatása céljából az adományozók csoportos beszedési megbízás 
teljesítésére szóló felhatalmazást is adhatnak bankjuknak. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az erre 
szóló formanyomtatvány tartalmazza. 
 
Az adományokról az Alapítvány igény esetén adóigazolást állít ki. 
 
Az online fizetési felületen online vásárlásra nincs mód, csak adományozásra mely semmilyen 
ellenszolgáltatásra nem kötelezi az Alapítványt. 
 
Az Alapítvány harmadik felekkel, szerződéses partnerei kapcsolattartóival és egyéb személyekkel, 
például az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személyekkel (együttesen: „érintett(ek)”) 
kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. 
pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.  
 
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint 
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.  
 
Az Alapítvány elérhetőségei: 
 
Az Alapítvány székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. 
Az Alapítvány adószáma: 18090628-1-41 
Az Alapítvány levelezési címe: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. 
Az Alapítvány telefonszáma: +36 1 801 02 03 
Az Alapítvány email címe: bohocdoktorok@pirosorr.hu  
Az Alapítvány weboldala:  http://www.pirosorr.hu 
Adatvédelmi ügyekben illetékes személy az Alapítvány oldalán és elérhetőségei: Horváth-Sarródi 
Laura, Kommunikációs munkatárs, E-mail: laura.horvath-sarrodi@pirosorr.hu 
 

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 
 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő 
hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség 
esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató 
módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi 
hatósági gyakorlat, az Alapítvány munkatársai vagy az Alapítvánnyal kapcsolatban levő 
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személyektől érkező kérés, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett 
biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval 
vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettekkel 
való kapcsolat során az Alapítvány kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az 
érintettnek az Alapítvány rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére az Alapítvány például 
megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a 
Tájékoztató érintettek általi megismerését.  

 
3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK 
 

Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az 
érintettek külön tájékoztatást kapnak az Alapítvány által a weboldalain használt cookiek-kal 
(sütikkel) kapcsolatban.  
 
Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal 
összhangban kötelesek az Alapítvány rendelkezésére bocsátani. Így különösen, megfelelő és 
tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására 
(például: kapcsolattartók, hozzátartozók adatainak megadása esetén). Ha az Alapítvány tudomására 
jut, hogy valamely érintett adatait hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy 
az adatokat az Alapítvány haladéktalanul törölheti, emellett az érintett jogosult a jelen Tájékoztató 
szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. Az Alapítvány nem felelős az érintettek 
fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó 
károkért, veszteségért vagy sérelemért. 

 
4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK 

 
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés 
időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül 
bemutatásra. Ha egy adatkezelési cél az Alapítvány vagy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az 
Alapítvány a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.  
 
Az Alapítvány kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, 
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos 
érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Ebben az esetben a személyes adatokat az Alapítvány nem kezeli 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 adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét 
jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés 
bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény - „Ptk.” - 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított 
egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a 
követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál 
kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)). 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („Számviteli Törvény”) meghatározott 8 éves 
adatmegőrzési idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó 
könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott. A 
gyakorlatban: ha az adat olyan szerződésben szerepel, amely alapján több teljesítés történik (pl. egy 
szerződés alatt több tanácsadást nyújtanak), minden egyes teljesítéstől külön számítandó a 8 év, 
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mert az egyes teljesítésekről külön készül számla, ami alapján könyvelik az adott ügyletet. Ha az 
adat olyan szerződésben szerepel, ami például egy dolog adásvételéről szól (megtörténik az átadás, 
és a teljesítéssel megszűnik a szerződés), akkor a szerződés és a számla alapján lekönyvelik az 
ügyletet az adott évben, és onnan kezdődik az említett 8 év. 
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Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő, adattovábbítások címzettjei 
 

Az Alapítványt megkereső 
személyek megkereséseinek, 
kérdéseinek, visszajelzéseinek és 
hasonló kommunikációinak 
nyilvántartása, és esetleges 
megválaszolása.  
 
 
 

GDPR 6. cikk 1. f) pontja (az 
adatkezelés az Alapítvány jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges). 
 
A jogos érdek: az Alapítvány 
működésével kapcsolatos 
megkeresések, kérdések, 
visszajelzések és hasonló 
kommunikációk alapján az 
Alapítvány megismeri az 
Alapítvánnyal kapcsolatban levő 
személyek véleményét, 
megválaszolhatja a kérdéseket, és 
javíthatja működését. Ezen 
túlmenően, az Alapítvány 
tevékenységével kapcsolatos 
kommunikációk bármely utólagos 
kérdés vagy vita esetén eredeti 
formájukban rendelkezésre állnak, 
szükség esetén pedig az Alapítvány 
kapcsolatba tud lépni az érintettel (pl. 
egy kérdéssel kapcsolatos új 
körülmény felmerülésekor).  

Az Alapítvány számára adott minden 
megkeresés, kérdés, visszajelzés és 
hasonló kommunikáció az 
Alapítvány működésével 
kapcsolatban, a megkereséssel 
kapcsolatban tett lépések rögzítése, 
valamint az egyéb kapcsolódó 
személyes adatok. Ilyen különösen: 
az érintett személy neve, 
elérhetőségei, a kommunikációban 
esetlegesen szereplő, az érintett által 
megadott személyes adatok és a 
kommunikáció körülményei. 

Az adatokat az Alapítvány a megkeresés, kérdés 
vagy visszajelzés vagy hasonló kommunikáció 
beérkezését követően a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény – „Ptk.” - 6:22. § 
alapján 5 év múlva törli (az adott megkereséssel, 
kérdéssel, visszajelzéssel és hasonló 
kommunikációval kapcsolatos követelések 5 év 
alatt évülnek el). 

 
Online adományozás Természetes személy adományozók és 

az Alapítvány közötti adományozási, 
támogatási szerződés, illetve az ezzel 
kapcsolatban vállalt kötelezettségek 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja). 
 
A jogi személy, egyéb szervezet 
adományozók esetén az Alapítvány, 
valamint az adományozott jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A 
jogos érdek: az adományok fogadása 
és az Alapítvány alapítványi céljainak 
megfelelő felhasználása. 
 

Név, e-mail cím, lakcím, adományozás 
összege, dátuma, rendszeressége, 
kereskedői azonosító. 
 
 
 

Adatmegőrzési idő: 8 év. 
 
A fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. üzemelteti, 
és úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen 
Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat 
az Alapítvány nevében, az Alapítvánnyal előzetesen 
rögzített szerződéses feltételek szerint kezeli. 
 
Elérhetőségei:  
 
Cím: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. 
Telefonszám: (36-1) 3666 611 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu  
Webcím: https://simple.hu/ 
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Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő, adattovábbítások címzettjei 
 

Az adományozott természetes 
személyek irányában az 
adományozással kapcsolatban vállalt 
kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) b) pontja). 
 

Az alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az 
OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére: név, 
e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a 
SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi 
linken tekinthető meg: 
http://simplepay.hu/vasarlo-aff. 
 
A PayPal felületen keresztüli fizetési módozat 
választása esetén a PayPal pénzügyi közvetítő 
rendszer adatfeldolgozóként kezeli a személyes 
adatokat. 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: PayPal Europe S.á.r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 
22-24 Boulevard Royal, L-2449. Luxembourg 
Súgó és kapcsolat: 
https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home  
 
A PayPal fizetési módozat igénybevétele esetén a 
szolgáltatás teljesítése során személyes adatok 
olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetik, amik 
nem biztosítják a GDPR által meghatározott 
adatvédelmi szintet. pl. az Amerikai Egyesült 
Államokba. 
 
A PayPal erre az esetre kötelező erejű vállalati 
szabályok („BCR”) alapján jár el és nyújt megfelelő 
adatvédelmi garanciákat. A BCR itt érhető el, angol 
nyelven: 
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/bcr  
 
Az olyan EU-n kívüli adattovábbítás esetén, ahol a 
másik fél nem a vállalatcsoport tagja, a PayPal az 
Európai Bizottság által jóváhagyott 
modellszerződések (általános szerződési feltételek, 
„standard contractual clauses”) használatával 
biztosít a GDPR által megkövetelt, és a BCR 
szabályok által is biztosított szintű adatvédelmi 
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Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő, adattovábbítások címzettjei 
 
garanciákat. 

 
Hírlevél küldése GDPR 6. cikk § (1) a) pontja – az 

érintett önkéntes hozzájárulása, 
valamint a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) 
pontja – az érintett személy előzetes, 
egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. 
 
A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. 
A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
A hozzájárulás hiányában az 
Alapítvány nem tud e-mailben 
reklámokat és egyéb küldeményeket 
küldeni. 

Név, e-mail cím. 
 

Adatmegőrzési idő: az Alapítvány az érintett 
személyes adatait az érintettnek a hírlevél 
szolgáltatásról történő leiratkozásáig, illetve a 
hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
 
Az Alapítvány a hírleveleket a The Rocket Science 
Group LLC (Atlanta, Georgia 30308, 675 Ponce De 
Lean Ave NE, Suite 5000, Amerikai Egyesült 
Államok) Mailchimp elnevezésű rendszerének 
igénybevételével küldi.  
 
A The Rocket Science Group LLC úgynevezett 
„adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban 
meghatározott személyes adatokat az Alapítvány 
nevében, az Alapítvány számára előzetesen 
rögzített szerződéses feltételek szerint kezeli. A 
személyes adatokat azonban olyan EU-n kívüli 
országokban is kezelheti, amik nem biztosítják a 
GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi 
szintet.  
 
Ezzel kapcsolatban a The Rocket Science Group 
LLC az EU Bizottság által jóváhagyott formájú 
modellszerződések (általános szerződési feltételek, 
„standard contractual clauses”) használatával 
biztosít megfelelő adatvédelmi garanciákat. A 
kapcsolódó adatvédelmi feltételek az alábbiak 
szerint hozzáférhetők: 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-
addendum/. 

 
Online bohócdoktori vizitre való 
jelentkezés 

GDPR 6. cikk § (1) a) pontja – az 
érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. 
A hozzájárulás visszavonása nem 

Gyermek neve, életkora, 
szülő/gondviselő neve és e-mail 
címe. 

Adatmegőrzési idő: Az esetleges polgári jogi 
követelésekre, valamint azokkal szembeni 
védekezésre tekintettel a vizittől számított 5 év (Ptk. 
6:22. § (1) alapján). 
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Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő, adattovábbítások címzettjei 
 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
Hozzájárulás hiányában az 
Alapítvány az online bohócdoktori 
vizitet nem tudja vállalni. 

Az online vizit időpontjának technikai 
megszervezését a Calendly LLC (271 17th St NW, 
Atlanta, GA 30363) biztosítja. 
 
A Calendly LLC úgynevezett 
„adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban 
meghatározott személyes adatokat az Alapítvány 
nevében, az Alapítvány számára előzetesen 
rögzített szerződéses feltételek szerint kezeli. A 
személyes adatokat azonban olyan EU-n kívüli 
országokban is kezelheti, amik nem biztosítják a 
GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi 
szintet. Ezzel kapcsolatban a Calendly LLC az EU 
Bizottság által jóváhagyott formájú 
modellszerződések (általános szerződési feltételek, 
„standard contractual clauses”) használatával 
biztosít megfelelő adatvédelmi garanciákat. A 
kapcsolódó adatvédelmi feltételek az alábbiak 
szerint hozzáférhetők: 
https://calendly.com/pages/privacy  
 
Az online vizitre Google Meet segítségével is sor 
kerülhet. 
 
A Google úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: 
a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes 
adatokat az Alapítvány nevében, az Alapítvány 
számára előzetesen rögzített szerződéses feltételek 
szerint kezeli. A személyes adatokat azonban olyan 
EU-n kívüli országokban is kezelheti, amik nem 
biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő 
adatvédelmi szintet. Ezzel kapcsolatban a Google az 
EU Bizottság által jóváhagyott formájú 
modellszerződések (általános szerződési feltételek, 
„standard contractual clauses”) használatával 
biztosít megfelelő adatvédelmi garanciákat. A 
kapcsolódó adatvédelmi feltételek az alábbiak 
szerint hozzáférhetők: 
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-
clause. 
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5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZERVEZETEK 
 

Az Alapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a fentiekben 
feltüntetetteken túl az alábbi szerződéses partnert veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett 
„adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat az 
Alapítvány nevében kezeli. 
 
Az Alapítvány csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat 
nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra 
vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési 
intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló 
konkrét feladatokat és felelősségeket az Alapítvány és az adatfeldolgozó közötti szerződés 
szabályozza. Az adatkezelésnek az Alapítvány nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó 
az Alapítvány választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az 
adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.   
 
Az Alapítvány a személyes adatokat a Salesforce adatbázis kezelőben tárolja. A Salesforce 
úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat 
az Alapítvány nevében, az Alapítvány számára előzetesen rögzített szerződéses feltételek szerint 
kezeli. A személyes adatokat azonban olyan EU-n kívüli országokban is kezelheti, amik nem 
biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet.  
 
Ezzel kapcsolatban a Salesforce az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződések 
(általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) használatával biztosít megfelelő 
adatvédelmi garanciákat.  
 
A kapcsolódó adatvédelmi feltételek az alábbiak szerint hozzáférhetők: 
 
https://www.salesforce.com/company/privacy/.   
 
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 igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával 
jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi. 
Adatfeldolgozó: HUMAN DIALOG Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.; cégjegyzékszám: 01-09-173857; e-mail: 
hello@humandialog.hu; telefonszám: +36-1-235-0975; web: www.humandialog.hu), valamint 
Smart Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. 5. 
em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-996455; e-mail: hello@smarttarget.hu web: www.smarttarget.hu. 
Az adatfeldolgozó közreműködik az Adatkezelő adatállományainak építésében és kezelésében, 
kampányok szervezésében és bonyolításában, levelek kiküldésében és a válaszok feldolgozásában. 

 
6. ADATBIZTONSÁGI (TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI) INTÉZKEDÉSEK  

 

Az Alapítvány az általa kezelt személyes adatokat elsősorban az információkhoz való hozzáférés 
korlátozásával, továbbá felhasználói jogosultságok egyértelmű meghatározása útján védi. A jelen 
Tájékoztatóban szereplő személyes adatok kezeléséhez használt rendszerekhez és eszközökhöz 
csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében 
szükséges, és akik erre jogosultsággal rendelkeznek.  

Az Alapítvány által rendelkezésre bocsátott eszközök (ideértve a céges számítógépet, notebookot 
és mobiltelefont), e-mail fiók és Internet-használat biztonságos és jogszabályszerű módjáról és az 
ezzel kapcsolatos munkavállalói tudatosságról az Alapítvány az alábbi intézkedésekkel 
gondoskodik: 

- mind a rendelkezésre bocsátott, Internet eléréssel is rendelkező eszközök, mind az e-mail 
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fiókok esetén az Alapítvány külön felhasználónév és megfelelő komplexitású, 
meghatározott időközönként frissítendő jelszó használatát várja el a munkavállalóktól; 

- az Alapítvány valamennyi saját rendszere és eszköze védelméről tűzfallal, antivírus 
szoftverrel és levélszemét szűréssel gondoskodik. 

- biztonságos vezetékes és vezeték nélküli hálózati hozzáférés biztosítása valamennyi 
Alapítvány által rendelkezésre bocsátott céges eszközön; 

- az Alapítvány rendszereihez és szoftvereihez távoli hozzáférés bármilyen eszközről csak 
biztonságos kapcsolaton keresztül lehetséges (VPN), külön felhasználónév és jelszó 
megadásával, a véletlenszerű hozzáférés (ideértve pl. elhagyott vagy ellopott eszközökről 
történő jogsértő belépés) lehetőségének csökkentésével; 

- az Alapítvány IT osztálya rendszeres szoftver- és rendszerfrissítéseket hajt végre és az 
adatmentéseket a belső szabályzatban leírtak szerint végzi. 

Ami az adatok, valamint az elektronikus dokumentumok fizikai védelmét illeti, ezzel kapcsolatban 
az Alapítvány biztosítja, hogy az adott irathoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek 
férhessenek hozzá. Az adatokat tároló szerverek biztonsági személyzettel őrzött szerverparkokban 
üzemelnek.  

 
7. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 
7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 
 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó 
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. 
cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve 
az Alapítvány ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.  
 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az 
érintett személyazonosságát. 
 
Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással 
(lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha 
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 
7.2 Az érintett hozzáférési joga 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Alapítványtól arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 
a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
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c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Alapítvány 
közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen;  

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 
 
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 
 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Alapítvány az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

 
7.3 A helyesbítéshez való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítvány az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

 
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány 
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre;  

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;  
e) a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  
 
(2) Ha az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az 
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését.  

 
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:  

 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
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c) 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 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül:  
 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát;  

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

c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy  

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokaink elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés 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. 

 
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Alapítvány előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek 

kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 
 
7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség  
 

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Alapítvány tájékoztatja e címzettekről. 

 
7.7 Az adathordozhatósághoz való jog  
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány 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 az Alapítvány akadályozná, ha:  

 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  
b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az 
Alapítvány és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.   

 
(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

 
7.8 A tiltakozáshoz való jog  
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(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes 
adatokat az Alapítvány nem kezeli 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.  

 
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik.  

 
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.  

 
(5) 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 az 
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 
7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  
 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 
érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 
7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  
 
(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  
 

(2) Az 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.  

 
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani.  
 
7.11 Az Alapítvánnyal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog  
 
(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – 

köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági 
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő 
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

 
(2) Az Alapítvánnyal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Alapítvány vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 
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megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per 
Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság 
(törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: 
www.birosag.hu.  


