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Adatvédelmi szabályzat 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

 

1. Bevezető 
1.1 Jelen adatvédelmi szabályzat a Kárpátok Alapítvány-Magyarország (székhely: 3300 

Eger, Felvégi út 53.) tevékenysége során kezelt adatokkal, és az általa vezetett és kezelt 

nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös 

tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással kapcsolatos 

adatvédelmi követelményekre. 

1.2 A Szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározza az 

Alapítvány által végzett adatkezelés legfontosabb szabályait, meghatározza az 

Alapítványnál vezetett nyilvántartások törvényes működésének biztosításához 

szükséges felelősségi rendet, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, 

az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz 

történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalát. 

1.3 Az Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. 

 

2. Alapelvek 
2.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 

és törvényesnek kell lennie. 

2.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

2.3 Személyes adat akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy 

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban 

meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken 

alapuló célból elrendeli. 

2.4 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 

akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

2.5 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása 

nem szükséges. 

2.6 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 

személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie 
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kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 

igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, 

hogy az érintet, aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak 

szerinti kezeléséhez. 

2.7 Az Alapítvány Adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert 

adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 

2.8 Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős. 

 

3. Az adatkezelés célja 
3.1 Az Adatkezelés célja, hogy az Alapítvány az együttműködőit az aktuális hírekről 

értesíthesse elektronikus, postai úton, valamint telefonos megkeresés által továbbá 

az együttműködők igényeinek felmérése, közvélemény kutatás, és az Alapítvány 

fejlesztésének előmozdítása. 

3.2 Adatfeldolgozás (Az Adatfeldolgozónak az adatok felhasználásával kapcsolatos 

jogait az Adatvédelmi Törvény határozza meg.) 

 

4. Az adatok tárolása 
4.1 Az Alapítvány az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja 

meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védett 

legyen. 

4.2  Az Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel 

kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

4.3 Az Alapítvány minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai 

intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve 

azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának 

megakadályozása érdekében.  

4.4 Az Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása 

érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, 

teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapota 

érdekében.  

4.5 Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

4.6 Az Alapítvány mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának 

megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig 

hozzáférjenek. 

 

5. Az adatok felhasználása 
5.1 Személyes Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában 

meg kell felelnie ennek a célnak. Az Alapítvány az 3.1 pontban felsorolt célok 

tekintetében kívánja az Ügyfelei adatait felhasználni. 
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5.2 Csak olyan Személyes Adat kezelhető, amely az 3.1 pontban meghatározott 

Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére 

alkalmas. 

 

6. Adattovábbítás 
6.1 Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve 

akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így 

jogsegélykérések esetén az ügyvéd, kérdés esetén a programvezetők hozzáférnek a 

felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz. 

 

7. Az adatok törlése, helyesbítése 
7.1 A kezelt adatokat törölni kell, ha 

• az adatok birtokosa kéri; 

• az Alapítvány nem kíván az érintettel kapcsolatot tartani; 

•  az Adatkezelés célja megszűnt. 

7.2 Személyes Adatai helyesbítését, pontosítását az Ügyfél kérheti, a helyesbítésről és 

a törlésről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíteni kell. 

7.3 Az Együttműködő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

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

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

7.4 Együttműködő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alapítványra 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Alapítvány, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 

• törvényben meghatározott egyéb esetben. 

7.5 Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Alapítvány az 

érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve 

a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 



4 
 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 

érdekében. 

7.6 Amennyiben az Együttműködő az Alapítvány a meghozott döntésével nem ért 

egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

 

8 Felelősségi szabályok 
8.1 Jogellenes adatkezelés 

• Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok 

védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok 

nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. 

• Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az 

Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő 

haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 

napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost. 

• Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes 

Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával 

kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

8.2 Szankciók 

• A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C törvény 219 §-a határozza meg 

és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal 

való visszaélés legsúlyosabb eseteit. 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. tv. (Infotv.) rendelkezési szerint. 

 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre 

különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt 

kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő 

kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. 
 
 
 
 

Kelt, Eger, 2020. május 20.  

 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

 

A jelenléti ívekre rákerül:  

„Aláírásommal hozzájárulok, hogy a rendezvény/esemény alatt rólam készült képeket a Kárpátok 

Alapítvány-Magyarország promóciós és beszámolási célokra felhasználja.” 


