
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

 

I. A szabályzat célja 

 

Jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Életfa 

Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kezelésében lévő személyes adatok 

tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az 

adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 

adatvédelmi követelményekre.  

A szabályzat célja egyrészt, hogy meghatározza azokat a szabályokat, amelyek az adatvédelemi 

előírások és az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséhez szükségesek az Alapítvány 

által kezelt személyes adatok védelme és jogosulatlan felhasználásuk megakadályozása 

érdekében, másrészt megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló – és 2018. május 

25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben (a továbbiakban: Nktv.) foglaltaknak. 

További cél, hogy az Alapítvány kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások 

jogszerű rendjét meghatározza; biztosítsa, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő 

természetes személyek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén 

kezelje, tárolja, továbbá e természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne 

sérüljenek. 

Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Alapítvány természetes 

személyek személyes adatai részben vagy egészben automatizált módon kezeli, valamint olyan 

esetekben is, amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése valamely nyilvántartási 

rendszer részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer részévé kívánják azt tenni. 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint 

ezen adatokból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Az Alapítvány, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Infotv 3. § 9. pontja szerinti 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a személyes adatok kezelésére, személyes 

adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani. 

 



II. A szabályzat hatálya  

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed  

1. az Alapítvány teljes körű feladat- és hatáskörének ellátására, illetve az Alapítvány 

valamennyi munkavállalójára, valamint az Alapítvánnyal szerződéses vagy egyéb 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban együttesen: 

foglalkoztatottak).  

2. az Alapítvánnyal egyéb módon kapcsolatot létesítő természetes személyekre (pl. az 

Alapítvány iránt érdeklődők), illetve - kiskorú személy esetén - törvényes képviselőikre, 

3. az Alapítvány által szervezett és bonyolított programokon, online regisztrációban részt 

vevő, az online regisztráció során adatokat szolgáltató természetes személyekre, illetve – 

kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre, 

4. minden olyan személyre, aki az Alapítvány használatában álló domain alatt üzemeltetett 

honlapot (www.eletfa.hu, www.kollabor.hu) látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az 

Alapítvány részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító eszközén a  

honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítvány által nyilvántartott valamennyi személyes 

adat kezelésére, a keletkezés, a felhasználás, a feldolgozás helyétől, valamint a megjelenési 

formától függetlenül.  

 

 

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek  

 

Az Alapítvány által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során az alábbi adatvédelmi 

alapelveknek kell érvényesülniük:  

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság  

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni.  

2. Célhoz kötöttség  

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok 

kezelése nem történhet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az 

eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.  

3. Adattakarékosság  

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell hogy 

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.  

4. Pontosság  

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden 

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 

pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.  

5. Korlátozott tárolhatóság  



A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé az érintettek azonosítását. A személyes 

adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak közérdekű archiválás, tudományos és 

történelmi kutatás, vagy statisztika készítése céljából kerül sor.  

6. Integritás és bizalmas jelleg  

A személyes adatok kezelése oly módon történik, hogy biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).  

7. Elszámoltathatóság  

Az Alapítvány felelős az ebben a pontban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá – szükség 

esetén – képes e megfelelés igazolására.  

 

 

IV Az adatkezelés főbb szabályai  

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez;  

2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges;  

3. az adatkezelés az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges;  

5. ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 

adat az Alapítvány rendelkezésére áll, a személyes adatot az Alapítvány helyesbíti.  

6. az adatminőség biztosítása céljából az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán 

ügyelni kell a személyes adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére, hogy emiatt az 

érintettek jogai ne sérülhessenek.  

 

 

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük  

 

Amennyiben műszakilag megoldható, az érintettet a végzett adatkezelési műveletek 

megkezdését megelőzően, de legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően 

haladéktalanul tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges körülményeiről. A tájékoztatás 

megtörténhet oly módon is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Alapítvány 

közzéteszi és erre az érintett figyelmét felhívja.  

Az érintett kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről, 

az érintettnek az Alapítvány által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 



jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről, továbbá az érintett által gyakorolható jogokról, illetve az 

adatvédelmi hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.  

Az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül közérthető 

formában a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha az adatkezelő 

bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha megalapozottan feltehető, hogy 

a kérelmet benyújtó személy nem azonos az érintettel, a kérelmet az azt benyújtó személy 

személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően lehet teljesíteni. Ha az adatkezelő 

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 az adatvédelmi 

hatósághoz (GDPR 77. cikk), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 79. cikk).  

1. Hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz 

hozzáférést kapjon:  

- az adatkezelés célja, érintett személyes adatok kategóriái, adatok címzettjei, adattárolás 

időtartama, érintetti jogok, jogorvoslat, adatok forrása, ha nem az érintettől gyűjtötték.  

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet az 

információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha az érintett 

másként kéri.  

2. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését.  

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

Az adatkezelő az érintett kérésére köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, 

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

− az adatkezelés már nem szükséges,  

− az érintett visszavonja a 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 a jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni.  

A törlés nem alkalmazható, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik 

(pl. a megőrzési időt jogszabály írja elő) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

védelméhez szükséges.  

4. Adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

− az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (az ellenőrzéshez szükséges ideig),  



− az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,  

− az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat 

védendő magánérdekből,  

− az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

A korlátozást az automatizált nyilvántartási rendszerekben alapvetően technikai eszközökkel 

kell biztosítani (ideiglenes áthelyezés másik adatkezelő rendszerbe, megjelölés). Az adatokon 

a tárolás kivételével további adatkezelési műveletek nem végezhetők, az adatokat nem lehet 

megváltoztatni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni 

kell. A korlátozás alá eső személyes adatokat kezelni lehet, ha az érintett hozzájárul, 

méltányolható magánérdek védelme érdekében, más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az állam fontos közérdekéből.  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha az 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.  

5. Adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az általa az adatkezelő 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 akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha:  

− az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és  

− az adatkezelés automatizált módon történik.  

6. Tiltakozáshoz való jog  

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

személyes adatainak kezelése ellen, ha:  

− az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre irányító hatóság által szerződésben 

meghatározott feladat végrehajtásához szükséges,  

− az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges,  

− az adatkezelés tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.  

 

 

VI. Honlaplátogatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Az Alapítvány a www.eletfa.hu és www.kollabor.hu honlapok használatával, illetve e 

honlapokon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult 

– az érintett önkéntesen megadott konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – 

kezelni a honlapot látogató Felhasználó egyes adatait, illetve egyes személyes adatait. Az 

adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbak, 

biztonságosabbak és a Felhasználó igényeihez igazítva személyre szabottak legyenek, másrészt 

a hírlevél szolgáltatás igénybevétele során a személyre szabott tartalom kialakítása és 

statisztikai adatgyűjtés. Az Alapítvány által végzett adatkezelés további célja, hogy a 



Felhasználókat azonosítani, a honlap használata során jelzett hibákat javítani, a Felhasználókat 

– a jelen Szabályzatból Felhasználókat megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről – 

tájékoztatni, a honlap használatával kapcsolatos esetleges vitás helyzeteket kezelni tudja. 

Az Alapítvány kizárólag a Felhasználó előzetes engedélyével jogosult a honlapon keresztül 

(hírlevél szolgáltatás igénybevételére) megadott személyes adatoknak közvetlen üzletszerzés 

céljára történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy megadott 

személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, úgy az adatkezelés az ilyen célú 

engedély visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás) terjed. 

A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap látogatásának 

tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. cookie), illetve az ott tárolt 

adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további 

látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom 

eljuttatása és piackutatás céljából.  

A cookie-k használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását meg kell adnia, a 

honlapon megjelenő „Ez a weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás 

megadására megadott „Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével; hozzájárulás 

megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem 

működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer 

megtagadhatja. 

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Alapítvány 

kezelésébe kerülnek. Ezek a következők: 

− honlappal való nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai; 

− Felhasználó által használat IP cím. 

E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Alapítvány honlaplátogatottsági 

adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket 

megfelelően észlelni és naplózni tudja. 

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Alapítvány által üzemeltetett 

honlapokon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására 

ne hozza. Az Alapítvány nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó felhasználónevét és 

jelszavát harmadik személy tudomására hozza vagy egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és 

amelynek eredményeként Felhasználó személyes adataihoz való joga harmadik személy által 

elkövetett jogellenes cselekmény eredményeként sérülnek. 

 

 

VII. Adatkezelés és tárolás rendje 

 

Az Alapítvány személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a 

jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság,  

korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok 

bizalmas jellegéhez. Az Alapítvány személyes adatokat kizárólag  

− az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes 

hozzájárulása esetén; vagy 

− az érintett és az Alapítvány között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges 

körben; végül 



− az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni. 

Az Alapítvány mint adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett 

adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; az adatfeldolgozói nyilvántartás a 

következő információkat tartalmazza:  

− az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan 

adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó 

eljár 

− az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái,  

− ha lehetséges, az adatbiztonság érdekében megtett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása.  

 

 

VIII. Adatok továbbításának rendje 

 

Adatok továbbítására minden esetben csak jogszerű jogalap fennállása esetén kerülhet sor. 

Az adattovábbítást megelőzően vizsgálni szükséges a továbbítandó személyes adatok 

pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható meg, 

hogy a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azok kizárólag 

abban az esetben továbbíthatók, ha:  

− az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és  

− az adattovábbítással egyidejűleg az Alapítvány tájékoztatja a címzettet az adatok 

pontosságával, teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésére álló 

információkról.  

Az I. fejezetben meghatározott személyes adatok továbbítására az Alapítvány, mint adatkezelő 

csak  

− az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében, 

− statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult. 

A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatás esetén minden esetben meg kell győződni az 

adatkezelés jogalapjáról. Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak 

jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan 

meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak 

menete és jogszerűsége bizonyítható legyen.  

Ha az adattovábbításhoz az érintett hozzájárulására van szükség, a hozzájárulás megtörténtét 

dokumentálni kell. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a 

nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.  

Az Alapítvány a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja, akiknek, illetve 

amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott tevékenysége 

ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve a jelen Szabályzat szerint e személyes adatok 

megismerésére jogszabály vagy engedély alapján jogosultak. 

Az Alapítvány kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az 

Alapítvány vezetője jogosult. Abban az esetben amikor az Alapítvány a személyes adatok 

jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye nélkül is jogosult adattovábbításra, amikor az 



Európa Unió által támogatott projektek vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek tesz eleget.  

Az Alapítvány csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével 

jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Alapítvány kezelésében álló személyes 

adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők: 

− a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen 

beleegyezését adta és az Alapítvány általi egyedi adattovábbításhoz külön 

hozzájárulását megadta, vagy 

− a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve 

hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy 

− törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével 

a személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése, 

− adatfeldolgozónak szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége 

teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben. 

Az Alapítvány köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú 

adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne 

legyenek összekapcsolhatók. 

A személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kizárólag a GDPR V. fejezetében megállapított esetekben és garanciák mellett kerülhet sor.  

 

 

IX. Adatbiztonság  

 

Az Alapítvány az adatkezelési tevékenységét oly módon tervezi meg és hajtja végre, hogy az a 

GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok alkalmazása során biztosítsa 

az érintettek magánszférájának védelmét.  

Az Alapítvány az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes 

adat jogosulja jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a 

mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen. 

Az Alapítvány által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Alapítvány a következőképpen 

tarthatja nyilván: 

− papír alapú iraton rögzített személyes adat, 

− elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat, 

− elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat, 

− az Alapítvány honlapján közzétett személyes adat. 

A papír alapú iratot az Alapítvány köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 

berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő 

iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, illetve az Alapítvány vezetője férhessen hozzá. A papír 

alapú iratok archiválását az Alapítvány évente egyszer köteles elvégezni. 

Az Alapítvány az elektronikus rendszerben tárolt adatok védelme körében gondoskodik 

különösen:  



− az adminisztratív és a logikai védelmi intézkedésekről, beleértve a jogosulatlan 

hozzáférés elleni védelmet is,  

− az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a 

rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,  

− az adatállományok kártékony kódok elleni védelméről,  

− az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül 

az objektumvédelmi intézkedések megtételéről, valamint a tűzkár, vízkár, villámcsapás, 

egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében 

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.  

Az online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés regisztrációban való részvétel, valamint a 

www.eletfa.hu, www.kollabor.hu honlapok látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés használatával 

összefüggésben önkéntesen átadott és az Alapítvány által kezelt valamennyi személyes adatot 

az Alapítvány kizárólag elektronikusan a regisztráció, illetve a hírlevél szolgáltatás számára 

külön-külön létrehozott, egyenként egységes elektronikus adatbázisban kezeli. 

Az Alapítvány az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Alapítvány a több 

lehetséges adatvédelmi és adatbiztonsági megoldás közül azt választja, amely a személyes 

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan mértékű nehézséget 

jelentene.  

A foglalkoztatottak az általuk használt vagy birtokukban lévő személyes adatokat is tartalmazó 

adathordozókat – függetlenül az adatok rögzítésének módjától – kötelesek biztonságosan őrizni 

és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  

Az adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása során 

birtokába került személyes adat vonatkozásában. 

 

 

X. Adatvédelmi incidens  

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Alapítvány által továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

Adatvédelmi incidens esetén az Alapítvány nevében az Alapítvány vezetője legkésőbb 72 

órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a 

adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a személyes 

adat jogosultjának jogaira és szabadságaira. 

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

− az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és 

hozzávetőleges számuk, 

− az Alapítvány, valamint az Alapítvány vezetőjének neve és elérhetősége, 

− az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, 

− az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése. 



Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Alapítvány nevében az Alapítvány vezetője 

haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni. 

 

 

XI. Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre, ellenőrzés 

 

Az Alapítvány által kezelt személyes adatokat kizárólag az Alapítvány munkavállalói, illetve 

az Alapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri 

kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg. 

Az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot 

kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a 

személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést 

megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített 

célra felhasználják fel. 

A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek - kötelezettek általi - teljesítéséért az 

Alapítvány vezetője felelős. Az Alapítvány vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre 

különösen: 

− az Alapítvány által kezelt és őrzött adatok köre fejezetben meghatározott adatrögzítések 

felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének 

ellenőrzése, 

− az Adatbiztonsági szabályok fejezet szerinti adatbiztonsági előírások és technikai 

megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való 

javaslat tétele, 

− a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve 

törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása, 

− az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi 

kérelemre történő igazolása, 

− nyilvántartás vezetése, 

− bejelentés, illetve tájékoztatás megadása, 

− jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a 

módosítások átvezetése. 

Amennyiben az Alapítvány az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni, úgy 

jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási 

szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére, 

illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Alapítvány által 

megbízott adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult. 

Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Alapítvány kezeli, 

illetve őrzi, köteles a személyes adataiban következő változást – e változást követő – 8 napon 

belül jelezni az Alapítvány vezetőjének az eletfa@eletfa.hu email címen vagy papír alapú 

bejelentés útján. 

Az Alapítvány vezetője jogosult az adatvédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket végezni. Az 

adatbiztonsággal összefüggő ellenőrzések során a foglalkoztatottak kötelesek együttműködni.  



Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni az érintett figyelmét, hogy az adatszolgáltatásban 

való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton az érintett aláírásával együtt fel kell tüntetni. Az 

önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az Alapítvány vezető határoz. 

 

 

XII. Az adatvédelmi előírások megsértése esetén követendő eljárás  

 

Az Alapítvány foglalkoztatottjai fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak a 

hivatali feladataik teljesítése során végzett adatkezelések jogszerűségéért illetve a jelen 

szabályzatban foglaltak betartásáért.  

Az Alapítvány foglalkoztatottja fegyelmi felelősséggel tartozik különösen, ha:  

− a feladatai teljesítése során jogszerűen megismert személyes adatot illetéktelen 

harmadik személy számára átad vagy hozzáférhetővé tesz,  

− jogosultságait nem rendeltetésszerűen használja (pl. jogosulatlan, nem szorosan a 

munkájához kapcsolódó lekérdezést hajt végre, beleértve hozzátartozói adatainak, vagy 

olyan harmadik személy adatainak lekérdezését is, aki erre felhatalmazást nem adott), 

vagy azokat az Alapítvány más foglalkoztatottja, vagy egyéb illetéktelen harmadik 

személy részére elérhetővé teszi.  

A szabályzat előírásait megszegő foglalkoztatott jogosultságait azonnal vissza kell vonni és az 

érintett személy a továbbiakban az Alapítvány számára adatkezeléssel, adatfeldolgozással 

kapcsolatos tevékenységet nem végezhet.  

Ha valamely személynek tudomására jut, hogy a vonatkozó jogszabályokban vagy a 

szabályzatban foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseket megsértették vagy ennek 

veszélye áll fenn, az Alapítvány vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja.  

Az Alapítvány vezető haladéktalanul intézkedik:  

− a személyes adatok védelmi rendszerének helyreállításáról,  

− a rendelkezések megsértésére vezető okok, illetve az azt elősegítő körülmények 

feltárásáról,  

− az érintett személy(ek) felelősségének tisztázásáról,  

− a beszerzett adatok alapján az Alapítvány foglalkoztatottjának vétkessége esetén az 

adott jogviszonyra irányadó szerződés vagy jogszabály alapján alkalmazandó szankció 

alkalmazásáról.  

 

 

XIII. A Szabályzat megtekintése 

 

A jelen Szabályzat az Alapítvány kuratóriumának jóváhagyásával lép hatályba. 

A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló valamennyi 

jogviszonyra alkalmazni kell. A jelen Szabályzat hatályba lépését követően a Szabályzat 

hatályba lépéséről az Alapítvány vezetője köteles a www.eletfa.hu, kollabor.hu honlapokon e 

Szabályzatnak közzététele útján tájékoztatni az érintetteket. 

 



Záró rendelkezések 

Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles vagy 

jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője jár el, a 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselője hozzájárulására szükséges. 

 

 

Értelmező rendelkezések  

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; jelen esetben az Alapítvány.  

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele.  

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.  

Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól 

elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a 

személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések 

megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne 

lehessen kapcsolni.  

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 

hozzáférhetővé tesz.  

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.  

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 

a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.  

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 



jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás 

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását  

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető.  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 

érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító), vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható.  

 

 

Kelt, Békéscsaba, 2018. 08. 31.  


