
Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 
tájékoztató az adatvédelemről 

 

Adatkezelési célok és jogalapok  

Az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük az Ön személyes adatait:  

• Önkéntes tevékenységekre, programokra való jelentkezések kezelése (szerződéses jogalap) és e 

tevékenységek irányítása (jogos érdek)  

• Adományok fogadása (szerződéses, vagy jogos érdek jogalap)  

• Adományok juttatása rászorulóknak (szerződéses vagy jogos érdek jogalap) és az adomány-

felhasználás megfelelőségének ellenőrzése (jogos érdek)  

• Telefonos / postai adományozókkal és támogatókkal való kapcsolattartás telefonon és postai úton 

(jogos érdek)  

• Jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, így adó és számviteli kötelezettségek és hatósági 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés (jogi kötelezettség)  

Adattovábbítás címzettje(i)  

Az Ön adatait megosztjuk szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel, partnerszervezeteinkkel 

Magyarország területén belül, akik segítenek bennünket, mindehhez megfelelő garanciákat léptettünk 

életbe, és megőrizzük az adatai biztonságát (ez jelenleg csak a könyvelő partnerünk).  

Jogok 

Ön többek között gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének és 

törlésének jogát, amelyet az Adatkezelési Tájékoztatónk ír le.  

Kiegészítő tájékoztatás  

További információért olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat. 

 

Kelt: 2019. március 7.  

  



Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 
Adatkezelési Tájékoztatója 

 

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az általa kezelt személyes adatokról az 

érintettek tájékoztatása érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ("GDPR") 

rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé az GDPR 13. és 14. cikkeiben 

foglalt tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére.  

1. Ki az adatkezelő?  

Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője az Alapítvány (1171 Budapest, Péceli út 229. e-mail: 

relokovek@gmail.com). Az Alapítvány akkor kezeli az Ön adatait, ha Ön kapcsolatba lép velünk, támogatónak 

jelentkezik, támogatást nyújt nekünk, Ön támogatásunkat veszi igénybe, vagy valamely programunkon vesz 

részt, melynek keretében a személyes adatait önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátja.  

2. Mi az adatkezelésünk jogalapja?  

Az általunk gyűjtött információk egy része személyes adatnak minősül. Az egyik legfontosabb az adatvédelmi 

jogszabályokhoz kapcsolódó követelmény, hogy valamennyi személyes adat kezelésének jogalappal kell 

rendelkeznie. Általánosságban a következő jogalapok alapján kezeljük az Ön személyes adatait: az 

adatkezelés 

2.1. az Önnel megkötött szerződés vagy kiegészítő megállapodások (önkéntesi közreműködés, adomány 

nyújtása) teljesítéséhez szükséges, vagy szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő 

lépések megtételéhez (pl. önkéntesi jogviszony létrehozásához) szükséges (GDPR 6. Cikk (1) 

bekezdés (b) pont; "Szerződéses Jogalap"),  

2.2. a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (c) pont; "Jogi 

Kötelezettség"),  

2.3. valamely jogos érdek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (f) pont; "Jogos Érdek") 

vagy  

2.4. az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (a) pont; "Hozzájárulás")  

Az Alapítvány nem gyűjt és nem kezel különleges adatokat.  

3. Mely adatkezelési célokból, milyen személyes adatokat kezelünk, továbbá kik rendelkeznek hozzáféréssel 

a személyes adatokhoz?  

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, jogalapok / jogos érdekeink, továbbá az adatkezelés időtartama 

és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak, illetve címzettek köre az alábbi táblázatban, míg a 

pénzadományozással kapcsolatos adattovábbítás a 4. pontban került bemutatásra:  

Adatkezelés 
megnevezése és 
célja 

Adatkezelés jogalapja / 
jogos érdekek 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

Kik férhetnek 
hozzá a személyes 
adatokhoz 

Önkéntes 
tevékenységekre, 
programokra való 
jelentkezések 
kezelése és e 
tevékenységek 
irányítása ideértve 
az ilyen 

Szerződéses Jogalap: Az 
önkéntes tevékenység 
végzésével, az arra való 
jelentkezéssel 
kapcsolatos adatkezelés 
szerződés megkötését 
megelőzően az érintett 
kérésére történő 

• önkéntes jelentkezés 
típusa és szakmai 
tapasztalat és felajánlott 
támogatás leírása; 
(tevékenységhez 
szükséges)  
• korábbi önkéntes 
tevékenységek 

Az adatok az 
önkéntessel fennálló 
jogviszony 
megszűnését 
követően Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 
törvény 6:22. § 

A szükséges 
ismeret elve 
alapján az 
Alapítvány, mint 
adatkezelő 
szervezetén belül a 
titkár és pénzügyi 
munkatársak 



tevékenységekre 
való jelentkezést, az 
önkéntes 
tevékenységet 
vállaló személyek 
nyilvántartását, 
egymástól való 
megkülönböztetését 
és a velük való 
rendszeres 
kapcsolattartást; 
adatok 
minőségének 
biztosítását és a 
visszaélésszerű 
jelentkezések 
kiszűrését; az 
önkéntes munkát 
vállalók 
tevékenységének 
irányítását, 
szervezését 

lépések megtételéhez 
vagy az érintettel 
megkötött szerződés 
teljesítéséhez szükséges 
(GDPR 6. cikk (1)(b))  
Jogos Érdek: Az 
önkéntes tevékenységek 
irányításával 
kapcsolatos adatkezelés 
az Alapítvány 
elsőbbséggel bíró jogos 
érdekén alapulnak 
(GDPR 6. cikk (1)(f)), 
mellyel összefüggésben 
az Alapítvány elvégezte 
a jogos érdek tesztet és 
megállapította, hogy 
tevékenységének 
hatékony folytatása 
érdekében 
adminisztratív célokból 
szükséges a személyes 
adatok kezelése és ez 
nem sérti aránytalanul 
az érintett önkéntesek 
személyes adatok 
kezeléséhez fűződő 
jogait.  
Jogos Érdek: A 
visszaélésszerű 
jelentkezések (kéretlen 
regisztrációk, 
visszaélések) 
megakadályozására 
vonatkozó adatkezelés 
jogalapja az Alapítvány 
azon elsőbbséget élvező 
jogos érdeke (az GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés (f) 
pontja alapján), melynek 
keretében az Alapítvány 
a regisztráció során 
megadott adatok 
pontosságának 
ellenőrzését elvégzi 
nyilvános adatbázisok 
(cégnyilvántartás) 
ellenőrzése, szükség 
esetén az érintettel való 
kapcsolatfelvétel útján, 
amely adatkezelés nem 
sérti aránytalanul az 
érintettek jogait. 

időtartama és leírása; 
(önkéntesen megadható) 
• önkéntes tevékenység 
díjazási adatai 
(tevékenységhez 
szükséges)  
• jelentkező teljes neve 
azonosítás céljából 
(tevékenységhez 
szükséges)  
• e-mail címe; 
telefonszáma 
kapcsolattartás céljából 
(tevékenységhez 
szükséges)  
• jelentkezés vagy 
regisztráció időpontja az 
adatok minőségének 
fenntartása céljából 
kerülnek kezelésre. 
(tevékenységhez 
szükséges)  
Az adatok megadása 
önkéntes, azonban ha a 
személyes adatokat nem 
adja meg, nem leszünk 
képesek az Ön 
jelentkezését elfogadni 
vagy a jelentkezésének 
elbírálása elhúzódhat. 

szakasza alapján 5 év 
múlva törlésre 
kerülnek. 

rendelkeznek 
hozzáféréssel az 
adatokhoz. 

Adományok 
fogadása termékkel 
történő támogatás, 
pénzadománnyal 
történő támogatás, 
szolgáltatással 

Szerződéses Jogalap: Az 
adatkezelés a szerződés 
megkötését megelőzően 
az érintett kérésére 
történő lépések 
megtételéhez vagy az 

• adományozó teljes neve 
(azonosítás céljából 
szükséges)  
• adományozó országa 
(azonosítás céljából 
szükséges)  

Ha az adatokra 
számviteli 
szempontból nincs 
szükség, az adatok a 
támogatás 
rendelkezésre 

A szükséges 
ismeret elve 
alapján az 
Alapítvány, mint 
Adatkezelő 
szervezetén belül a 



történő támogatás 
és kezelése és az 
adományozóval való 
kapcsolattartás. 

érintettel megkötött 
szerződés teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. cikk 
(1)(b)) 

• e-mail címe, 
telefonszáma 
(önkéntesen megadható, 
ha kapcsolatfelvétel 
céljából megadja);  
• az adomány adatai 
(adományozáshoz 
szükséges)  
• adományozás céljának 
leírása; 
(adományozáshoz 
szükséges)  
• számlázási cím 
(adományozáshoz 
szükséges)  
• a tranzakció 
végrehajtásához 
szükséges adatok, így 
bankszámlaszám, 
adomány összege, 
forrása, adományozás 
időpontja. 
(adományozáshoz 
szükséges)  
Az adatok megadása 
önkéntes, azonban ha a 
személyes adatokat nem 
adja meg, nem leszünk 
képesek az Ön 
adományát fogadni. 

bocsátását követően 
a Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 
törvény 6:22. § 
szakasza alapján 5 év 
múlva törlésre 
kerülnek 

titkár és pénzügyi 
munkatársak 
rendelkeznek 
hozzáféréssel az 
adatokhoz. 

Adományok 
juttatása 
rászorulóknak, és 
rászorulók 
azonosítása és 
visszaélések 
megelőzése 

Szerződéses Jogalap 
Amennyiben az 
Alapítvány közvetlenül 
juttat adományt Önnek, 
az adatkezelés jogalapja 
szerződés megkötését 
megelőzően az Érintett 
kérésére történő 
lépések megtételéhez 
vagy az érintettel 
megkötött szerződés 
teljesítéséhez szükséges 
(GDPR 6. cikk (1)(b)).  
Jogos Érdek Az 
Alapítvány álláspontja 
szerint ezek a 
tevékenységek nem 
sértik aránytalanul az 
érintett jogait. Erre való 
tekintettel az Alapítvány 
úgy tekinti, hogy a GDPR 
6. cikk f) pontja szerinti 
jogos érdeke megfelelő 
jogalapot biztosít az 
adatkezelésre. Az ilyen 
adatkezelésekkel 
szemben az Alapítvány 
biztosítja a tiltakozás 
jogát, melyet Ön a jelen 

• Kezeljük az érintett 
rászoruló teljes nevét, az 
aláírását, e személy 
azonosítása céljából.  
• A kiosztott 
élelmiszeradományokban 
részesülő személyek 
esetén azonosítás 
céljából az átvevő 
rászoruló nevét, lakcímét, 
aláírását érdekében az 
élelmiszeradományban 
részesülő családtagjaik, 
eltartottaik létszámát, a 
saját és eltartottak 
részére átvett termékek, 
csomag megnevezését, 
illetve mennyiségi 
egységét (kg, db, liter).  
• Az adományosztásról 
készült fényképes 
bizonyítékot 
(hozzájárulás alapján 
vagy tömegfelvétel a 
2:48. § (2) bek. alapján)  
• Az adományosztásban 
közreműködő személyek 
nevét és szervezetük 
nevét. Az adatok 

Ha az adatokra 
számviteli 
szempontból nincs 
szükség, az adatok az 
adományosztást 
követően a Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 
törvény 6:22. § 
szakasza alapján 5 év 
múlva törlésre 
kerülnek. 

A személyes 
adatokhoz 
szükséges ismeret 
elve alapján az 
Alapítvány, mint 
Adatkezelő 
szervezetén belül a 
pénzügyi 
munkatársak 
rendelkeznek 
hozzáféréssel. 



tájékoztatóban 
megadott 
elérhetőségeken 
gyakorolhat. 

megadása szükséges az 
adomány juttatásához. 
Ha Ön az adatokat nem 
adja meg, nem leszünk 
képesek az adomány 
juttatására. 

Jogszabályi 
kötelezettségeknek 
való megfelelés így 
adó és számviteli 
kötelezettségek és 
hatósági 
adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek 
való megfelelés 

Jogi kötelezettség: Az 
Alapítvány 
adatkezelésének 
jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) bek. (c) pontja 
szerinti jogi 
kötelezettségeknek való 
megfelelés 

• Név  
• Számlázási cím  
• Gazdasági esemény / 
juttatás leírása (idő, 
összeg, tárgy, minősítés) 
Az adatok megadása 
kötelező és azok 
megadásának hiányában 
nem leszünk képesek 
teljesíteni a jogszabályi 
kötelezettségeinket. 

Az Ön személyes 
adatait esetleges 
polgári jogi igények 
vonatkozásában a 
polgári jogi elévülés 
idejéig (azaz Ptk. 
6:22. § (1) bekezdés 
alapján 5 évig), 
továbbá adózás 
szempontjából 
releváns bizonylatok 
vonatkozásában az 
adó 
megállapításához 
való jog elévülési 
idejéig, azaz az annak 
a naptári évnek az 
utolsó napjától 
számított 5 évig 
őrizzük meg, hogy az 
adóról bevallást 
kellett volna tenni 
(vö. Adózás rendjéről 
szóló törvény 78. § 
(3) bekezdése és 202. 
§ (1) bekezdése). 
Számviteli 
dokumentumok 
esetében a 
megőrzési idő az 
üzleti év lezárásától 
számított 8 év, 
összhangban a 
Számvitelről szóló 
törvény 169. §-val. 
Ezt követően a 
személyes adatait a 
rendszereinkből és 
nyilvántartásainkból 
töröljük és/vagy 
megtesszük a 
szükséges lépéseket 
azok megfelelő 
anonimizálása 
érdekében, úgy hogy 
Önt továbbá már 
nem lehessen 
beazonosítani ezen 
adatokból. 

A szükséges 
ismeret elve 
alapján az 
Alapítvány, mint 
Adatkezelő 
szervezetén belül a 
számviteli 
munkatársak 
rendelkeznek 
hozzáféréssel az 
adatokhoz. 

 

Az Alapítvány elvégezte a jogos érdek tesztet jogos érdeken alapuló adatkezelései tekintetében. Ha Ön 

további információt kér a jogos érdekeinkről vagy az azzal kapcsolatos "érdekmérlegelési teszt" 



eredményéről, kérjük lépjen velünk kapcsolatba velünk az relokovek@gmail.com címen. Amennyiben Ön 

harmadik személyek (így munkavállaló vagy képviselő) személyes adatait adja meg az Alapítvány részére, úgy 

Ön szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb 

jogalappal rendelkezik az adatok szolgáltatásához, illetve ahhoz, hogy az adatokat az Alapítvány kezelje, mely 

esetben Önnek kell tájékoztatást adnia a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiről.  

Az Alapítvány gyermekektől személyes adatot nem gyűjt. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön 

kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására 

jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) 

beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ 

rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. 

Előfordulhat, hogy az Alapítvány Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést 

Ön köteles biztosítani, és az Alapítvány ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.  

4. Milyen különös feltételek vonatkoznak a pénzadománnyal kapcsolatos adatkezelésekre? 

Pénzadománnyal történő támogatás esetén (banki fizetés, internetes kártyás fizetés) az érintettek az 

adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének 

bejelölésével) kifejezetten hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti célokból történő 

összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához. A 

továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  

5. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?  

Az Alapítvány szervezetén belül a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező funkciók a 3. pont 

alatti táblázatban kerültek nevesítésre.  

A tevékenységünket magyarországi támogató partnerszervezetek és magyarországi önkéntes támogatók 

segítik, akik adatfeldolgozóként az Alapítvány megbízásából járnak el az adományozók, támogatók és az 

Alapítvány kommunikációira feliratkozók személyes adatai gyűjtésével kapcsolatosan és megőrzik az Ön 

adatai biztonságát.  

6. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?  

Az Ön személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük: az Alapítvány minden szükséges 

intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. Az Alapítvány, mint adatkezelő, és 

az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Szükséges intézkedés gyanánt 

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát 

garantálja, különösen:  

6.1. az Alapítvány és az adatfeldolgozó a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt 

személyes adatokhoz az Alapítvány és az adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt 

személyes adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások vagy feladatok teljesítésére felhatalmazott 

munkatársak férhetnek hozzá, akiket titoktartási kötelezettség terhel a kezelt személyes adatokkal 

kapcsolatosan;  

6.2. az Alapítvány irodája zárt. Az Alapítvány számítógépeihez való hozzáférés jelszóval védett. Az 

Alapítvány gondoskodott arról, hogy az adatkezelésben közreműködő munkatársai és 

adatfeldolgozó az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék.  

7. Mely jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?  

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ezt 

meghaladóan, az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:  



7.1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban 

van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek 

között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre 

vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 

fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. Amennyiben további 

másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.  

7.2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.  

7.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó 

személyes adatok törlését.  

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének 

korlátozását. Ennek megtörténte esetében lehetséges, hogy nem tudunk szolgáltatást nyújtani 

Önnek. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott 

célokból kezelhetjük.  

7.5. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által 

rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.  

7.6. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető 

tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való 

jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen 

célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen 

amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy 

már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön fenti 

jogosultságai az irányadó jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Ön e jogait bármikor 

gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az 1. pontban meghatározott elérhetőségi adataink útján. 

A fentieket meghaladóan Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, 

különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett 

megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu)  

8. Melyek a tájékoztatás frissítésével kapcsolatos tudnivalók?  

A jelen Tájékoztató bármikor módosításra kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi 

követelményeknek megfeleljünk. A jelen Tájékoztató lényeges változtatásairól értesítjük Önt. 

 A tájékoztató frissítésének dátuma: 2019. március 7. 


