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ADATKEZELÉSI ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI YILVÁNTARTÁS 

 
1. Az Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, mint adatkezelő a 2016/679 EU 

Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény szerint az alábbi adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást vezeti.  

Az alábbi adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) és 

a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan tartalmazza 

- az adatkezelés célját, 

- az adatkezelés jogalapját, 

- az érintettek körét, 

- az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 

- az adatok forrását, 

- az adatok kezelésének időtartamát, 

- a továbbított adatok fajtáját, az adattovábbítás időtartamát, a továbbítás jogalapját 

és címzettjét, ideértve harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is, 

- az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás 

helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, 

- az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, 

- ha van, adatvédelmi nyilvántartási számot, 

- az adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait. 

 

2. Az adatkezelő adatai: 

Név: Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért 

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna utca 43. 

Képviseli: Kocsisné Gál Csilla kuratóriumi elnök 

Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: 13-01-0003625 

Számlavezető bank neve: OTP Bank  

Adószám: 18524710-1-13 

Mobilszám: 06 30 606 34 05 

Email címe: 

szurikataalapitvany@gmail.com 

szurikatakonferencia@gmail.com 

szurikatafoglalkozas@gmail.com 

szurikataUjratervezes@gmail.com 

diabTanoda@gmail.com 

szurikatafuto@gmail.com 

mailto:szurikataalapitvany@gmail.com
mailto:szurikatakonferencia@gmail.com
mailto:szurikatafoglalkozas@gmail.com
mailto:szurikataUjratervezes@gmail.com
mailto:diabTanoda@gmail.com
mailto:szurikatafuto@gmail.com
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szurikataeloadas@gmail.com 

ujbudaiszurikataklub@gmail.com 

Honlap: www.szurikataalapitvany.hu 

Közösségi oldalak: Facebook Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Tüzkőné dr. Kunyik Dóra 

Adatvédelmi tisztviselő email címe: dpo@bookpile.hu  

Adatvédelmi tisztviselő postacíme: 2143 Kistarcsa, Kápolna utca 43. 

3. Önálló adatkezelések 

Az egyes adatkezelések nyilvántartása: 

 
Szerződési ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a leendő ügyfelekkel történő 

szerződés megkötésének előkészítése. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés létrejötte 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

Az érintettek köre: az adatkezelőnek szerződési ajánlatot benyújtó, vagy az 

adatkezelőtől szerződési ajánlatot kérő leendő 

természetes személy ügyfelek. 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - név, cím, e-mail cím és telefonszám, az ajánlatban 

közölt információk. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az adatokat a szerződéses ajánlati 

kötöttség végétől számított 5 év múlva törli. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Panaszkezeléssel, minőségi kifogással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: A szerződéssel kapcsolatos szavatossági kötelezettségek 

teljesítése  

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 1997. CLV. törvény 17/A.§ 

(7) bekezdés 

Az érintett személyek kategóriái: azok a természetes személyek, akik az adatkezelővel 

szerződéses kapcsolatot létesítettek. 

A személyes adatok típusa: Panasz üzenet tárgya, Panasz üzenet tartalma, Panaszt 

feladó e-mail címe, Panaszt feladó neve, Panasz rögzítés 

napja, Panasz beérkezés napja, Válasz üzenet tárgya és 

tartalma, Panaszjegyzőkönyv 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a 

válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és 

azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: illetékes kormányhivatal 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Közösségi oldalakon történő adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Facebook közösségi oldalon az 

ügyfelekkel történő kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

mailto:szurikataeloadas@gmail.com
mailto:ujbudaiszurikataklub@gmail.com
mailto:dpo@bookpile.hu
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Az érintettek személyek kategóriái: Azok a természetes személyek, akik az adatkezelő 

közösségi oldalait követik és az adatkezelővel 

kapcsolatba kívánnak lépni 

A személyes adatok típusa: Az adatkezelő a látogatók és a tartalmait megosztó 

személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat 

nem kezeli. Az adatkezelő a követői nevét kezeli, minden 

más a követők által megosztott személyes adatokra a 

közösségi oldal adatkezelési szabályzatának 

rendelkezései alkalmazandók. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel 

kapcsolatos tiltakozásáig kezeli. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: az érintett nem tud az adatkezelő üzleti oldalán 

hozzászólást írni 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekeket érintheti-e az adatkezelés: Igen 

Fórum /Chat/Messenger oldalon való adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag az érintettek egymás 

közötti beszélgetésének bonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

Az érintettek személyek kategóriái: Azok a természetes személyek, akik az adatkezelő fórum 

oldalait követik 

A személyes adatok típusa: felhasználónév, fénykép, nem, kor, email cím, egyéb az 

érintett által önkéntesen megosztott információ 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel 

kapcsolatos kéréséig (tiltakozásáig) kezeli. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: nincs 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Promóciós nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az nyereményjátékban résztvevő természetes 

személyeknek kedvezmény nyújtása, a játék bonyolítása 

során a résztvevők nyilvántartása és megkülönböztetése. 

Az adatkezelés jogalapja: A természetes személy résztvevők önkéntes, tájékozott és 

tevőleges hozzájárulása. 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az érintett személyek kategóriái: Azok a természetes személy vásárlóink, akik a 

nyereményjátékban részt kívánnak venni. 

A személyes adatok típusa: név, lakcím vagy postacím, email cím, telefonszám 

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől. 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a 

nyereményjátékból eredő jogi igények elévüléséig. 

Az adatkezelés technikai jellege: Elektronikus módon és papír alapon. 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: Az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban. 

Az adatok címzettjeinek kategóriái:  A nyereményjáték jogi megfelelőségét biztosító 

közjegyző. 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Nem. Felhőben történő adattárolás történik. 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 
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Hírlevéllel, DM és eDM kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő 

kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos 

szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós 

termékek ismertetése 

Az adatkezelés jogalapja: - az érintett hozzájárulása  

- adatkezelő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai 

Az érintettek személyek kategóriai: Az adatkezelőnek hírlevet igénylő ügyfelei 

A személyes adatok típusai: - Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás 

- Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás 

- E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális 

híreket 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az érintett hírlevélről leiratkozásáig, vagy a törlési 

kérelem beérkezéséig. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és nyomtatott alapon 

Az hozzájárulás elmaradásának következménye: A hírlevél küldése nem lehetséges. 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: hírlevél küldő adatkezelő, posta 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő természetes személy ügyfelek, 

alvállalkozók személyes adatait kezeli a szerződéses 

jogviszonnyal kapcsolatban. A személyes adatok 

kezeléséről az érintette tájékoztatni kell. Ezért az 

adatkezelés célja: 

- a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatás 

megtörténtének a bizonyítása, 

- a szerződés megkötésének a bizonyítása, 

- a szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítés 

- a tejesítés figyelemmel kísérlése, az abból 

származó díjak számlázása, 

- a szerződésből eredő követelések jogi 

érvényesítése, 

- és a szerződéses kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges  

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, vevői, 

szállítói 

A személyes adatok típusa: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, 

bankszámlaszám, munkakör, aláírás 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: könyvelő adatfeldolgozó. 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Igen 

Ügyfelek kapcsolattartással összefüggő adatkezelése: 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az adatkezelő kapcsolattartása az 

ügyfeleivel, levélben és email-ben, honlapon űrlap 

segítségével. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
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Az érintettek köre: Az adatkezelőnek levélben vagy email-ben illetve 

weboldalain üzenetet író ügyfelek az adatkezelő üzleti 

partnereinek kapcsolattartói az adatkezelő természetes 

személy ügyfelei 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - név, cím, e-mail cím és telefonszám, az üzenet tartalma 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az adatokat az ügyféllel fennálló üzleti 

kapcsolat fennállásáig kezeli, de maximum 5 évig kezeli 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Honlapon a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő és 

ügyfeleinek biztonságának megőrzése 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő honlapját igénybe vevő természetes 

személyek 

A személyes adatok típusa: - a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), 

- a hozzáférés adatai, 

- a HTTP válaszkód, 

- a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, 

- a látogatás alatt forgalmazott bájtok 

mennyisége, 

- a látogatás időpontja és hossza, 

- a megtekintett oldalak adatai 

- első bejelentkezés időpontja 

- bejelentkezések száma. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: munkamenet végétől, max.2 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon  

Az adatkezelés elmaradásának következménye: a honlapok biztonságának sérülékenysége 

Az adatok címzettjeinek kategóriái:  Google Inc. 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő székhelyén és telephelyén talált tárgyak 

nyilvántartása, a tulajdonos és a találó értesítése 

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 

5:59.§ és az 5:61.§-a 

Az érintettek köre: az adatkezelő székhelyén és telephelyén tárgyakat 

elhagyó és megtaláló természetes személyek 

Az érintettekre vonatkozó adatok: a találás időpontja, a találó személye, a talált tárgy 

megnevezése, a tulajdonos értesítésének ténye, a 

raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő 

aláírása 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: a jegyzőnek átadás, a tulajdonosnak visszaadás, vagy 

értékesítés időpontjától számított 1 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 



6 

 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

A www.szurikataalapitvany.hu szervernaplózásával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a honlapok működésének 

ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő honlapjának biztonságos működéséhez 

fűződő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) f) pont 

Az érintettek köre: az adatkezelő honlapjának látogatói 

Az érintettekre vonatkozó adatok: azonosítószám, a látogatás időpontja, a meglátogatott 

oldal címe, az oldalon eltöltött idő, a látogató 

számítógépének IP címe, operációs rendszerének és 

böngészőjének típusa, és verziószáma, a látogatók 

keresései. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: 31 nap 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Külső szolgáltatók cookie kezelésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Egyes szolgáltató partnerek illetve 3. fél által 

üzemeltetett oldalakon személyre szabott reklámok 

megjelentetése, a látogató azonosítása, nyomon 

követése céjából a látogató számítógépén rövid 

adatcsomagot cookie-t helyeznek el és a későbbi 

internethasználat alkalmával visszaolvassák. 

Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban 

elhelyezett cookie-t, a cookie-t alkalmazó 

szolgáltatónak lehetősége lesz összekapcsolni az aktuális 

látogatást a korábbiakkal, olyan honlapok esetében, 

amelyeknél a 3. fél cookie-ját használják. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont 

Az érintettek köre: a honlapok látogatói, akik a marketing cookiek 

használatához tevőlegesen hozzájárultak 

Az érintettekre vonatkozó adatok: azonosítószám, a látogatás időpontja, a meglátogatott 

oldal címe, az oldalon eltöltött idő, a látogató 

számítógépének IP címe, operációs rendszerének és 

böngészőjének típusa, és verziószáma, a látogatók 

keresései. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: lásd az egyes cookie ismertetéseket az 5. pont 

táblázatban 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Fotózással és videó felvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a rendezvények dokumentálása és 

az ügyfelek tájékoztatása 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
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Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő vendégvéleményt író és fényképet készítő 

vendégei 

A személyes adatok típusa: természetes személyek képmása- és videó felvételei, 

vendégvélemény szövege 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatokat 8 évig tároljuk, az érintett tiltakozása esetén 

a felvétel törlését azonnal végrehajtjuk, amennyiben a 

törlés nem okoz más természetes személynek nagyobb 

mértékű jogsérelmet és nem írja elő megőrzését 

jogszabály 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: nem készülhet fotó a rendezvényeken, az adatkezelő 

nem tudja dokumentálni a tevékenységét 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érint-e? Igen. 

Fotózással és videó felvétel nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a rendezvények dokumentálása és 

az ügyfelek tájékoztatása a www.szurikataalapitvany.hu 

oldalán valamint pályázatok dokumentációjában 

elhelyezése 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő weboldalán és közösségi oldalán 

véleményt vagy/és fényképet nyilvánosságra hozó 

személyek. 

A személyes adatok típusa: természetes személyek képmása- és videó felvételei 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: az adatokat 8 évig tároljuk, az érintett tiltakozása esetén 

a felvétel törlését azonnal végrehajtjuk, amennyiben a 

törlés nem okoz más természetes személynek nagyobb 

mértékű jogsérelmet 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: nem kerülhet nyilvánosságra fotó a rendezvényről, az Aut-

Pont Alapítvány nem tudja dokumentálni a 

tevékenységét 

Az adatok címzettjeinek kategóriái:  vagyonvédelmi adatfeldolgozó, illetékes hatóságok 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érint-e? Igen. 

Munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: - munkaszerződés megkötéséhez szükséges 

azonosítás és az adott munkakör betöltéséhez 

szükséges képesítés és készségek meglétének 

igazolása 

- a munkaviszony megszüntetése, és a 

munkáltatói elszámolások és igazolások 

rendelkezésre bocsátása 

Az adatkezelés jogalapja: - munkaszerződés létrejöttének előkészítése és 

megkötése 

- adó és társadalombiztosítási jogi kötelezettségek 

teljesítése 

- adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti 

jogi kötelezettségek teljesítése 

- a Munkatv. és a munkavállaló kiléptetésével 

kapcsolatos jogszabályok jogi 

kötelezettségeinek teljesítése 
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Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 

Az érintettek köre: - az adatkezelőnél munkaviszonyt létesíteni kívánó 

természetes személyek 

- az adatkezelővel munkaviszonyt megszüntető 

természetes személyek 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - személyes azonosító adatok, adóazonosító jel, 

TAJ szám, állampolgárság, képesítésre 

vonatkozó adatok 

- - a munkaviszony megszüntetése, a kilépő 

dokumentumokon és igazolásokon szereplő 

adatok 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: maradandó iratként nem selejtezhető 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjei: NAV, MÁK, a munkavállaló következő munkáltatója 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs. 

Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatkezelés 

Az adatkezelés célja: egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja: Munkatv. és egyéb vonatkozó jogszabályok 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő munkavállalói. 

A személyes adatok típusa: - egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok 

- munkavégzéshez szükséges gépjármű vezetői 

alkalmasság adatok 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: A munkaszerződésből eredő jogi igények elévüléséig. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: üzemorvos 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs. 

Munkabér kifizetésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: munkabér és valamennyi bér jellegű juttatás kifizetése, 

munkaviszony körében felmerülő egyéb költség 

elszámolás teljesítése, bérszámfejtés, munkarend 

meghatározása 

Az adatkezelés jogalapja: - munkaszerződés teljesítése 

- adó és társadalombiztosítási jogi kötelezettség 

teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 

2011. évi. CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők 

személyi irataira vonatkozó szabályokról 

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről 

2012. év I. törvény a munka törvénykönyvéről 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

Az érintett személyek kategóriái: az adatkezelő munkavállalói 
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A személyes adatok típusa: munkabér adatok, mozgó-bér megállapítását 

megalapozó adatok, munkaidő-nyilvántartási adatok, 

bankszámlaszám és számlavezető bank neve 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: - munkaszerződésből eredő igények elévüléséig 

- nyugdíj megállapításához szükséges adatok 

maradandó iratként nem selejtezhetőek 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: az adatkezelő és a munkavállaló számlavezető bankja, 

könyvelés, bérszámfejtés, NAV, MÁK 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállaló hozzátartozóival kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a munkavállaló hozzátartozóival, családi állapotával 

kapcsolatos ellátások és a munkáltatói kötelezettségek 

teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja: munkajogi és családtámogatási jogszabályok által előírt 

jogi kötelezettség 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai 

Az érintett személyek kategóriái: a munkavállaló hozzátartozói (házastárs, gyermek, 

eltartottjai 

A személyes adatok típusa: A munkavállaló hozzátartozóinak személyi azonosító 

adatai, TAJ száma, adóazonosító jele, családi állapotra 

vonatkozó adatai 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: az adójogi igények elévüléséig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: bérszámfejtés, könyvelés, NAV, MÁK, illetékes 

Kormányhivatalok 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállaló és megnevezett hozzátartozójának privát elérhetőségi adataival kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: rendkívüli munkavégzés vagy helyettesítés elrendelése, 

illetve baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén az értesítés megvalósíthatósága 

Az adatkezelés jogalapja: a munkavállalónak és az adatkezelőnek a megfelelő 

munkaszervezéshez és az azonnali értesítéshez fűződő 

jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

Az érintett személyek kategóriái: az adatkezelő munkavállalója és annak megnevezett 

hozzátartozója 

A személyes adatok típusa: privát telefonszám 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: a munkaszerződés fennállásáig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 
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Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkaruha biztosításával kapcsolatos adatkezelés: 

Az adatkezelés célja: a munkavállaló részére munkaruházat és védőruházat 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés teljesítése 

munkavédelmi jogszabályok teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 

Az érintettek köre: az adatkezelő munkavállalói és a balesetveszélyes 

munkaterületre belépő látogatók 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - ruhaméret, cipőméret, sapkaméret 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: a munkaszerződésből eredő jogi igények elévüléséig 

a látogatás végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés belső címzettjei: munkaruhát és védőruhát gyártó vagy értékesítő 

vállalkozás 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállaló kiküldetésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a munkavállaló kiküldetésének megvalósulása, 

üzemanyag költségelszámolás 

Az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

Az érintett személyek kategóriái: az adatkezelő kiküldetésben dolgozó munkavállalói 

A személyes adatok típusa: gépjármű vezetési engedély adatai, útlevél adatai, 

kapcsolódó biztosítás adatai, céges üzemanyag kártya 

adatai 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: munkaszerződésből eredő jogi igények elévüléséig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  

Az adatok címzettjeinek kategóriái:  biztosító 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Biztonságos munkakörülmények és élet-, biztonság, vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása, élet-, biztonság és 

vagyonvédelem, biztonságos munkakörülmények 

biztosítása, telefon költségelszámolása, 

Az adatkezelés jogalapja: - a munkavállaló és az adatkezelő jogos érdeke 

- jogi kötelezettség teljesítése 

- szerződés teljesítése 

- a munkáltató személy- vagy vagyon elleni 

cselekmények körülményeinek kivizsgálásához, 

megelőzéséhez fűződő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c és f) pontjai 

Az érintettek személyek kategóriái: - az adatkezelő munkavállalói 

- az adatkezelő székhelyére és telephelyére 

belépő látogatók 
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A személyes adatok típusa: - céges számítógép, okostelefon, tablet, internet 

és email használat adatai, 

- céges telefon és mobiltelefon híváslistája 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől, GDP-es készülékből, kamera 

felvételeket rögzítő szerverről 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: - - számítógépes naplózott adatok esetén 60 nap, 

- email levelezés esetén a beérkezéstől számított 

3-5 év az ügy tárgyától függően 

- telefonköltség elszámolás esetén az adójogi 

igények elévüléséig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 

Az adatkezelés belső címzettjeinek kategóriái: hatósági megkeresés és bűncselekmény, szabálysértés 

gyanúja esetén az illetékes hatóság 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése Az adatkezelő 

a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő 

hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállalók megváltozott munkaképességével, keresőképtelenségével és munkahelyi balesetével 

kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: - a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal 

élő munkavállalókkal kapcsolatos nyilvántartási 

kötelezettség teljesítése 

- a munkavállalók (ügyben érintett hozzátartozók) 

keresőképtelenségével összefüggő ellátások 

folyósítása 

- munkahelyi baleset körülményeinek kivizsgálása, 

a keletkező jogi igények érvényesítése és 

kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja: - munkaszerződés teljesítése 

- adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése 

- adó és társadalombiztosítási jogszabályokon 

alapuló jogi kötelezettség teljesítése 

- Munkatv. és munkavédelmi törvény szerinti jogi 

kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai, 1993.évi XCIII. 

tv 64 §.3/2002. (II.8). SzCsM-EÜM együttes rendelet 20§ a 

munkavédelmi követelményekről 

Az érintett személyek kategóriái: az adatkezelő munkavállalói és érintett hozzátartozói 

A személyes adatok típusa: - a munkavállaló (ügyben érintett hozzátartozója) 

megváltozott munkaképességére, 

fogyatékosságára vonatkozó adatok,  

- a munkavállaló (ügyben érintett hozzátartozója) 

keresőképtelenségének időtartama, kódja 

(hozzátartozókra vonatkozó adatokkal) 

- munkahelyi baleseti jegyzőkönyv adatai, a 

balesettel kapcsolatos dokumentumok adatai 

- elsősegélyt nyújtó munkavállalók nevének 

feltüntetése 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettektől. 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: - keresőképtelenséggel összefüggő ellátások 

esetén maradandó iratként nem selejtezhető 

- munkahelyi balesettel kapcsolatos iratok a 

munkaszerződésből eredő igények 

érvényesítésének elévüléséig 

- munkahelyi baleseti járadék folyósítása esetén a 

folyósítás fennállása után 5 évig 

Az adatkezelés technikai jellege: Elektronikus módon és papír alapon. 

Az adatok címzettjeinek kategóriái:  NAV, MÁK, OMMF 
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A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Nem. Felhőben történő adattárolás történik. 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállalók fegyelmi eljárásával és alkoholos befolyásoltságával összefüggő adatkezelések: 

Az adatkezelés célja: - a munkáltatói ellenőrzési és fegyelmi jogkör 

gyakorlása, a munkavállalókkal szemben hozott 

fegyelmi intézkedések nyilvántartása 

- az adatkezelő biztonságos munkafeltételek 

biztosításához kapcsolódó kötelezettség 

- a munkavállaló és az adatkezelő biztonságos 

munkafeltételek biztosításához kapcsolódó 

jogos érdeke 

- ellenőrző vérvizsgálat esetén a munkavállaló 

kifejezett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés teljesítése és jogszabályi kötelezettség 

teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok és 9. cikk (2) 

bekezdés a) pont 

Az érintettek köre: az adatkezelő fegyelmi intézkedésével érintett 

munkavállalói 

Az érintettekre vonatkozó adatok: a fegyelmi tényállás adatai, a fegyelmi határozat adatai 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: a munkaszerződésből eredő jogi igények elévüléséig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Munkavállalók munkabéréből történő levonásokkal és a bankoknak kiállított igazolásokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

Az adatkezelés célja: - a munkavállalók munkabéréből történő 

levonások teljesítése 

- a munkavállalók által indított banki szerződések 

megkötéséhez szükséges munkáltatói igazolások 

kiállítása 

Az adatkezelés jogalapja: - Végrehajtási törvény szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése 

- banki szerződés (melyben egyik fél az adatkezelő 

munkavállalója) létrejötte 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai 

Az érintettek személyek kategóriai: - az adatkezelő munkavállalói 

A személyes adatok típusai: - a végrehajtható határozatban szereplő 

tartozással kapcsolatos adatok 

- a munkavállaló munkabérére és 

munkaviszonyára és a munkabérét terhelő 

levonásokra vonatkozó adatok 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől és Végrehajtó Irodától 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: - a végrehajtási igények érvényesítését követő 

(utolsó levonás időpontja) 5 év 

- a munkáltatói igazolás kiállításától számított jogi 

igények elévüléséig (5 év) 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és nyomtatott alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: - Végreható Iroda, Közjegyző Iroda, Bíróság, a 

munkavállaló következő munkahelye 

- a munkavállalóval szerződést kötni kívánó 

pénzintézet, bank 
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A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

A munkavállaló várandósságával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: - a munkavállaló várandósságával összefüggő 

ellátások és kedvezmények folyósítása és 

biztosítása 

- a munkáltatói kötelezettségek, foglalkoztatási 

tilalmak figyelembe vétele és teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja: - adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti 

jogi kötelezettség teljesítése 

- a Munkatv. szerinti kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 9. cikk (2) bekezdés b) 

pont 

Az érintettek köre: az adatkezelő várandós munkavállalói 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - a munkavállaló várandósságára vonatkozó 

adatok 

- a munkavállaló veszélyeztetett állapotára 

vonatkozó várandóssági adatok 

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől. 

Az adatok kezelésének időtartama: maradandó iratként nem selejtezhető 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Jogi igények érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő természetes személy ügyfelek, vevők 

személyes adatait kezeli a jogi igények érvényesítésével 

kapcsolatban. Az adatkezelés célja: a szerződésből 

eredő követelések jogi érvényesítése, 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjai 

Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, vevői, 

szállítói 

A személyes adatok típusa: Név, cím, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, 

munkakör, aláírás,  

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év, a jogi igények 

elévüléséig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: könyvelő adatfeldolgozó. 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Honlapon történő adományozással kapcsolatos adatkezelés 
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Az adatkezelés célja: az adatkezelő honlapjain gyorsabb és kényelmesebb 

adományozás lehetőségének biztosítása, az adatok 

egyszeri megadása, rögzítése segítségével 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett tevőleges hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) a) pont 

Az érintettek köre: az adatkezelő honlapján regisztráló természetes 

személyek 

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, e-mail cím 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, illetve az utolsó 

bejelentkezéstől számított 5 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Adatkezelőhöz beérkező önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a leendő munkavállalókkal történő 

szerződés megkötésének előkészítése. 

Az adatkezelés jogalapja: - szerződés létrejötte 

- az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja 

Az érintettek köre: az adatkezelőnek munkaszerződési ajánlatot, 

önéletrajzot, motivációs levelet benyújtó természetes 

személyek  

Az érintettekre vonatkozó adatok: - név, cím, e-mail cím, telefonszám, képzettségre 

vonatkozó adatok, előző munkahelyekre vonatkozó 

adatok, minden más adat melyet a pályázó a 

jelentkezési levelében feltüntet 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: - az adatkezelő az adatokat a munkaszerződéses 

megkötéséig kezeli 

- hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 6 

hónapig 

- hozzájárulás visszavonása, vagy a 6 hónap 

letelte esetán az önéletrajz adatait a 2003. évi 

CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról 17§. –

ban foglalt jogvesztő határidőig 3 évre zároljuk, 

majd a zárolási időt követően haladéktalanul 

töröljük. 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Szülő-szakember találkozókkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Szülő-szakember találkozók szervezése, lebonyolítása 

évente 4-6 alkalommal. A pályázatok elszámolásához 

találkozókon jelenléti ívek (név és aláírás) másolatát és 

fotókat mellékelünk. 

Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,  

Az érintettek köre: a szolgáltatást igénybe vevő személyek és törvényes 

képviselőik 

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, aláírás, fénykép, elhangzott beszélgetés információi 

Az adatok forrása: 
közvetlenül az érintettől 
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Az adatok kezelésének időtartama: A szolgáltatás megszűntétől számított 5. év végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) igen 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? igen 

Egyéni tanácsadással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Egyéni tanácsadások cukorbetegséggel élő személyek 

és hozzátartozóik számára. 

Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,  

Az érintettek köre: a szolgáltatást igénybe vevő cikorbetegségsal élő 

személyek és hozzátartozóik 

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, időpont, aláírás, elhangzott beszélgetés információi 

Az adatok forrása: - közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: A szolgáltatás megszűntétől számított 5. év végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) igen 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? igen 

Szemléletformáló programokkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Évente kettő, városi szintű szemléletformáló program 

megrendezése 3-400 résztvevővel. 
Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátás 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,  

Az érintettek köre: rendezvény résztvevői 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - tömegfelvételek készülnek 

Az adatok forrása: 
közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: A szolgáltatás megszűntétől számított 5. év végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? igen 

Pedagógus tudásformáló előadás, rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Cukorbetegség tárgyú tudásformáló alkalmak 

megvalósítása pedagógusok, általános iskolai 

közösségek, védőnők számára évente 2-3 alkalommal. 

Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátás 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek e) pont 

Az érintettek köre: résztvevők 

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, időpont, fénykép, aláírás 

Az adatok forrása: 
közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: A szolgáltatás megszűntétől számított 5. év végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  
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A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

Szakkönyvek és eszközök kölcsönzésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: Az tanácsadások cukorbetegséggel élő személyek és 

hozzátartozóik számára szakkönyvek és eszközök 

biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,  

Az érintettek köre: a szakkönyvet és eszközt bérlő személyek 

Az érintettekre vonatkozó adatok: - név, lakcím, kölcsönzés időtartama, kölcsönzött eszköz, 

könyv megnevezése, és száma 

Az adatok forrása: 
közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama: A szolgáltatás megszűntétől számított 5. év végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus és papír alapon  

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 

szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. 

Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez 

történő hozzáférésre használható informatikai eszközök 

mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer 

üzemel 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő 

adattárolás) 

Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem. 

Gyermekek adatait érintheti-e az adatkezelés? Nem 

 
 

4. Az alapítvány honlapján cookie adatkezelés 

 a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), 

 a hozzáférés adatai, 

 a HTTP válaszkód, 

 a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, 

 a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, 

 a látogatás időpontja és hossza, 

 a megtekintett oldalak adatai 

 első bejelentkezés időpontja 

 bejelentkezések száma. 

Biztonsági sütik: 

 

Cookie 

azonosítója 

Szolgáltató 

neve 

Cookie 

típusa 

Alkalmazás célja Alkalmazás 

időtartama 
PHPSESSID adjukossze.hu HTTP 

biztonsági 

A tárhelyszolgáltató által elhelyezett, a 

szolgáltatás biztonsága miatt szükséges egyedi 

azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő 

nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz. 

munkamenet végéig 

PHPSESSID szurikataalapitv

any.hu 

HTTP 

biztonsági 

A Flipbbokpdf.net által elhelyezett, a szolgáltatás 

biztonságos használata miatt szükséges egyedi 

azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő 

nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz. 

munkamenet végéig 

 

Hatályos,2020.12.13. 
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