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Az adatkezelés 

célja 

 Kézenfogva Alapítvánnyal kapcsolatfelvétel 

 Regisztráció a Kézenfogva Alapítvány által szervezett 

rendezvényre (konferenciára, workshopra, 

szemináriumra, disszeminációs eseményre, 

tömegrendezvényre, információs és tájékoztató napokra) 

 A rendezvényen részvétel biztosítása, a rendezvény 

szakmai anyagainak (előadások anyagai, prezentációk) 

megküldése, a rendezvényre vonatkozó információs 

anyagok (elérhetőség, étkezési lehetőség, programtervek 

etc.) megküldése 

 A rendezvényen történő részvétel igazolása (jelenléti ív 

felvétele) 

 Költségtérítéses/vagy részben költségtérítéses 

rendezvény esetében számlázással kapcsolatos 

tevékenységek ellátása 

 A Kézenfogva Alapítvány szakmai vagy pénzügyi 

ellenőrzését végző szervezetek munkájának az 

elősegítése, valamint a támogatás felhasználásának 

igazolása, a felhasználást ellenőrző audit számára a 

szervezés és megvalósítás igazolása 
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Az adatkezelés 

jogalapja 

 A Kézenfogva Alapítvány által szervezett rendezvényeken 

résztvevő érintettek személyes adatai esetében adatkezelés 

jogalapja hogy az ügyfelünk a megkeresésével 

hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez [GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pont]  

 A különleges adatok kezelésese esetében adatkezelés 

jogalapja az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételével 

összefüggésben tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata 

[GDPR 9. cikk (2) bekezdés], illetve ennek hiányban az, hogy 

az adatkezelés az ügyfeleink jogi igényeinek előterjesztése, 

érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges [GDPR 

9. cikk (2) bekezdés f) pont]. 

 Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

 A személyes adat jogosultságnak vagy egy másik 

természetes személy létfontosságú érdekének védelme 

 Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (jogos érdeke 

az adatkezelőnek az, hogy a szolgáltatás nyújtását 

bizonyítani tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], 

 Az Alapítvány a tevékenységéről adományozói/támogatói 

audit során számot tudjon adni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) pont] 

Az adatok forrása  Természetes személy ügyfél. 

A személyes adatokat ügyfelünk önkéntesen bocsátja 

rendelkezésünkre a Szolgáltatóval való kapcsolattartása 

során. Az érintett felelőssége, hogy adatai közlésekor 

ügyeljen arra, hogy a megadott adatai valódiak, helyesek 

és pontosak. Amennyiben az érintett nem a saját 

személyes adatait, hanem más személy személyes 

adatait adja meg, úgy a Szolgáltató vélelmezi, hogy az 

érintett az ehhez szükséges képviseleti jogosultsággal, 

meghatalmazással, hozzájárulással, felhatalmazással 

rendelkezik.  

Az érintettek köre  A Kézenfogva Alapítvány rendezvényére regisztráló 

természetes személy. 

Az adatkezelő által 

kezelt személyes 

illetve különleges 

adatok felsorolása  

A hozzánk forduló ügyfeleink személyes adatai közül kezeljük (a 

regisztrációhoz és a rendezvényen részvételhez szükséges 

adatok): 

 az ügyfél neve 

 lakóhely vagy tartózkodási hely  

 kapcsolattartási adatként az ügyfél e-mail címét és 

telefonszámát  

 Amennyiben az rendezvényre vonatkozó támogatói előírás 

(pl.: pályázati feltétel) szerint elvárás a Munkáltató/ küldő 

szervezet neve elérhetősége (székhelye, képviselője, e-mail 

cím és telefonszám), és a regisztráló személy szervezetben 

betöltött pozíciója 



 csak költségtérítéses rendezvény esetében a számlázási 

adatok (bankszámlaszám, adószám) 

 a regisztráló részéről a számunkra átadott egyéb 

információkat (speciális igények és szükségletek) 

 személyi igazolvány/útlevél szám (csak abban az esetben 

csak és kizárólagosan akkor, ha a rendezvény helyszín 

előírása ezt kifejezetten megköveteli, vagy a rendezvény 

külföldön valósul meg és a repülőjegy foglaláshoz 

szükséges, és a foglalást a felek jogviszonya alapján az 

Alapítvány intézi) 

 születési dátum (csak és kizárólag akkor, ha a rendezvény 

külföldön valósul meg és a repülőjegy foglaláshoz 

szükséges, és a foglalást a felek jogviszonya alapján az 

Alapítvány intézi, ha a részvételről az Alapítvány igazolást 

állít ki, és az igazoláshoz szükségesek az érintett 

személyazonosító adatai) 

 az érintett hozzájárulása alapján történhet csak neve 

feltűntetésével fénykép és videofelvétel készítése 

Adatfeldolgozók 

megjelölése 

 Adatfeldolgozók igénybevételére költségtérítéses 

rendezvény esetén kerül sor  

 Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra 

kerülnek számviteli és adózási célból a társaság által 

megbízott könyvelő irodának: Adó-Jog Kft (Dr. Orosz 

Ágnes) Iroda: 1141 Budapest, XIV. Komócsy u. 11-13. B. 

épület fszt. 4.,Telefon: 220-5379,Fax: 257-9465, 

Mobil: 06-20-9532-981, Email: agio@axelero.hu és ado-

jog@ado-jog.hu  

Adatszolgáltatás 

(Adattovábbítás) 

 Adattovábbítás nem történik 

Az adatkezeléssel 

kapcsolatos 

adatok megőrzési 

ideje 

 

 A személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételének 

megszűnésétől számított 5 év elteltével törölni kell, 

figyelembe véve hogy az adatok felhasználása, a 

jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges idővel meghosszabbodhat. 

 A szolgáltatás nyújtása tényének audit során történő 

igazolásához szükséges adatokat hozzájárulás visszavonása 

esetében is őrizzük öt évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 

f) pontja alapján. 

 Ha a fenti határidők leteltekor akár az Adatkezelő, akár az 

ügyfél, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne 

folyamatban, aminek során az Adatkezelő igényei 

előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az 

adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok 

törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor. 

Az adatkezelés 

módja 

 Adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus 

nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett 

papír alapú vagy elektronikus művelet.  
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 Az ügyfelek adatait jelszóval ellátott adatbázisban tároljuk 

saját szerveren, a papíron átadott iratokat emellett papír 

alapon is. 

 A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a 

Kézenfogva Alapítvány. Az ügyfél személyes adatait a 

Kézenfogva Alapítvány munkavállalói, vezető tisztségviselői, 

önkéntesei, állandó megbízottjai ismerhetik meg. 

 A kezelt adatokat a Kézenfogva Alapítvány az ügyfél 

kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában 

nem teszi hozzáférhetővé a fentiekben felsorolt személyeken 

kívül. 

Szervezési és 

biztonsági 

intézkedéseink az 

ügyfél adatai 

védelmében 

 

 Az ügyfél adataihoz csak a Kézenfogva Alapítvány vezető 

tisztviselői és az ügye ellátásával érintett feladatkörrel 

rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá.  

 A személyes adatokat a Kézenfogva Alapítvány eltérő célra 

nem használhatja fel. 

 Szervezési és biztonsági intézkedéseink az ügyfél adatai 

védelmében: A Szolgáltató az érintett személyes adatait 

megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint 

biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, 

továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, 

megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra 

hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A 

technikai intézkedések keretében a Szolgáltató 

jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ. 

 Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében 

az Adatkezelő az Infotörvény rendelkezései alapján 

fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének 

megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő 

intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá 

az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az 

Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent 

megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, 

köteles az adattitok megőrzésére. 

 Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó 

köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles 

továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Adatkezeléssel 

kapcsolatos jogok  

A személyes adat jogosultját megillető jogok:  

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait 

az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a 

következő jogosultságok illetik:  



 tájékoztatáshoz való jog.  

 helyesbítéshez való jog;  

 elfeledtetéshez való jog;  

 adatkezelés korlátozásához való jog;  

 adathordozhatósághoz való jog;  

 tiltakozáshoz való jog.  

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az 

adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség 

azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, 

vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség 

alapján törölni kell.  

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén 

természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.  

Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását 

követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha 

bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 

érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.  

Jogorvoslati 

lehetőségek  

Jogorvoslati lehetőségek:  

Az ügyfél tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, mint 

Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, 

milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon 

személyes adatokról, amelyeket kezelünk. Rendelkezési és 

hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, 

hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, 

panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál 

fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési 

tájékozatóban rögzített e-mai és telefonszámon jelezze az 

Adatkezelő felé. 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai 

kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő 

megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, 

úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat 

a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elérhetőségei:  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu 

 


