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1.

Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Fábián Juli Emlékalapítvány (székhely: 1016
Budapest, Sánc u. 22./a fszt. 2., nyilvántartási száma: 01-01-0012629, adószáma: 19002361-1-41; statisztikai számjele: 19002361-9499-569-01, a
továbbiakban „Alapítvány”) Önnel kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint
„személyes adatnak” minősülő információk vonatkozásában kezel. Erre tekintettel a jelen Tájékoztató ezen személyes adatok kezeléséről, és az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.
Az Alapítvány telefonszáma: 06-20 9402803
Az Alapítvány e-mail címe: matyasszepesi@gmail.com
Az Alapítvány weboldala: https://www.fabianjuli.hu/
Az Alapítvány kapcsolattartója és elérhetőségei: Szepesi Mátyás 06 20 9402803
matyasszepesi@gmail.com.
Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt valamilyen személyes adatot a Tájékoztató szerint
megadna, kérjük lépjen kapcsolatba Alapítványunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások rendelkezéseire figyelemmel a Tájékoztatót
egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót.
3.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre
bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
A https://www.fabianjuli.hu/ weboldal látogatásával és a vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban a weboldal felhasználási feltételeinek és
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cookie szabályzatának rendelkezései irányadók.
Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás
igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.
4.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Alapítvánnyal való kommunikációja során is önkéntesen
rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat.

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy az Alapítványi támogatást az Ön nevével együtt jelenítsük meg az oldalon az adományt kapók között, az Ön
adatát abból a célból kezeljük, hogy az adomány nyilvánosságát, hitelességét növeljük, amely cél nem szűnik meg, így ha Ön nem kéri a
törlését, az oldal működéséig kezeljük.
Ha Ön nem járult hozzá, hogy publikus legyen az Ön részére juttatott adomány, az Ön adatait abból a célból kezeljük, hogy az adományozási
szolgáltatást végre tudjuk hajtani,
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.
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Az
adatkezelés
megnevezése és célja

Az
adatkezelés
jogalapja

Anyagi
támogatás
nyújtásához
kapcsolódó
adatkezelés
● önhibájukon kívül
tartósan beteg
magánszemélyek
egészségügyi
ellátásának
támogatása
● önhibájukon kívül
hátrányos szociális
helyzetbe került
magánszemélyek
szociális támogatása

GDPR 6. cikk § (1)
a) pontja – az érintett
hozzájárulása azzal,
hogy
az
Alapítványhoz
fordul

5.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az érintett, illetve - amennyiben
hozzátartozó részére történik a
támogatás igénylése - a hozzátartozó
neve, születési helye és dátuma,
anyja neve, lakcíme, adószáma,
TAJ-száma,
bankszámlaszám,
rászorultságot
alátámasztó
egészségügyi és a hátrányos szociális
helyzetet igazoló dokumentáció a
pályázati kiírás szerint.

Az adóköteles juttatásokkal,
illetve
költségekkel
kapcsolatos adatok esetén:
az
adókötelezettség
teljesítésével
kapcsolatos
adatokat az Alapítványnak a
nyilvántartás
módjától
függetlenül
az
adó
megállapításához való jog
elévüléséig, a halasztott adó
esetén a halasztott adó
esedékessége naptári évének
utolsó napjától számított 5+1
évig kell megőriznie (Art.
47. § (3), 164. § (1))

Kik férhetnek hozzá a
személyes adatokhoz az
Alapítvány
szervezetén
belül?
A személyes adatokhoz
hozzáféréssel
rendelkező
személyek köre: kuratórium
tagjai; Szakmai tanácsadó
testület tagjai

Adatfeldolgozásra jogosult személyek
Az Alapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bérszámfejtési feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozót veszi igénybe.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön
törvények keretei között az Alapítvány mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Alapítvány mint adatkezelő felel. Az
adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Alapítvány mint adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Alapítvány mint adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
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Az adatfeldolgozó

Milyen személyes
férhet hozzá?

adatokhoz

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Milyen módon használhatja fel
az adott személyes adatot
(milyen tevékenységet végez az
Alapítvány részére)?
könyvelés, bérszámfejtés
Határ-Érték Kft. (székhely 2030
Érd, Csanád utca 35, adószám:
12218699-1-13, cégjegyzékszám:
13-09-074256), tel.: 06 30
2588938,
email:
csukri@mentha.hu

Személyes adatok köre: Az érintett
neve, születési helye és dátuma,
anyja neve, lakcíme, adószám,
TAJ-szám,
bankszámlaszám,
számfejtendő összeg

Az adóköteles juttatásokkal, illetve költségekkel kapcsolatos adatok esetén:
az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatokat az Alapítványnak a
nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog
elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári
évének utolsó napjától számított 5+1 évig kell megőriznie (Art. 47. § (3), 164.
§ (1)).

Az adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység, a személyes adatok
felhasználásának
módja:
könyvelési, illetve bérszámfejtési
szolgáltatás
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6.

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatokat, amennyiben azok papiros alapon állnak rendelkezésre, elkülönítve, zárt szekrényben, évek és támogatottak szerint kell tárolni. Kizárólag a
kuratórium tagjai és a Szakmai tanácsadó testület tagjai férhetnek hozzá. Az érintett kérésre jogosult a saját adataihoz hozzáférni. Az adatokat
elektronikusan is elkülönítve kell tárolni. Az adatok kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tárolhatók és kezelhetők. Amennyiben
valamely pályázó a pályázaton nem nyer, az adott pályázat lezárultát követően mindenhonnan törölni kell az adatait, illetve azokat meg kell semmisíteni.

7.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1

Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az Ön 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 Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt 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 Önt.
Az Alapítvány az érintett által kért információkat írásban, vagy – az Ön elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ez irányú kérelme esetén –
elektronikusan adja meg. Az Ön részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben Ön a személyazonosságát az Alapítvány részére igazolja.

7.2

Az Ön hozzáférési joga

(1)

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

a)
b)
c)

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
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;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ön arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Alapítványtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

d)
e)
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f)
g)
h)

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a
megfelelő garanciákról.

(3)

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

7.3

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Alapítvány kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön 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)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány gyűjtötte vagy más módon kezelte;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
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 megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön 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:
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a)
b)
c)
d)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
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
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenőrzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

b)
c)
d)

(2)

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 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 Önt, amennyiben 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 Ön kérésére az Alapítvány tájékoztatja e
címzettekről.
7.7

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, 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:
8

a)
b)

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

(2)

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön 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

(1)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a
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 Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

(4)

Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívjuk a figyelmet, és az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jelenítjük meg az Ön számára.

(5)

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre 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
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
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7.10

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja Önt 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)

Ön 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 megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
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