
  

Tájékoztató adatkezelésről 

 

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! 

 

A Csányi Alapítvány Életút Programjának részeseiként tudnotok/tudniuk kell, hogy az Életút 

Programban és az Alapítvány Támogatási és Ösztöndíj Szabályzatában foglalt foglalkozások, 

támogatások, juttatások, szociális és tanulmányi ösztöndíjak eléréséhez, szükséges a személyes adatok 

Alapítvány általi kezelése, nyilvántartása. 

Az adatok kezelése során a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai 

szerint járunk el.  

Az adatok kezelése minden esetben a gyermekek és 16 éven aluli gyermekek esetében szüleik 

hozzájárulásával valósul meg. 

 

Személyes adatokat kezelünk: 

- abból a célból, hogy ki tudjuk választani a pályázók közül azokat a gyermekeket, akik 

támogatásban részesülnek, 

- abból a célból, hogy a kiválasztott gyermekeknek támogatásokat tudjunk folyósítani. 

 

A felvételi eljárás során kezeljük: 

- a jelentkezési adatlapon megadott adatokat (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a 

támogatások megítéléséhez), 

- a szociális helyzet személyes felmérése során tudomásunkra jutott adatokat (ezen adatok 

kezelése elengedhetetlen a támogatások megítéléséhez), 

- a gyermekek által kitöltött tesztek eredményeit (ezen adatok kezelése elengedhetetlen a 

támogatások megítéléséhez), 

- a gyermekekről a felvételi eljárás során készült fényképeket. 

 

Ez esetben az adatokat a felvételi eljárást követő 5 év elteltével töröljük, addig is zártan kezeljük. 

 

A támogatás érdekében a megkötendő támogatási szerződés alapján a támogatási szerződés teljesítése 

érdekében az Önök hozzájárulása alapján kezeljük: 

- a támogatást nyert gyerekek esetében a felvételi eljárás során a birtokunkba kerülő adatokat 

(ezen adatok kezelése elengedhetetlen a támogatások folyósításához), 

- amennyiben a rendelkezésünkre bocsátják, a gyermekek alapbetegségeire (pl.: allergia) 

vonatkozó adatokat, hogy amennyiben tábort szervezünk, vagy a felügyeletünkre bízott 

gyermekek egészségügyi ellátására van szükség, akkor az esetleges egészségügyi ellátást 

megfelelő szinten tudjuk biztosítani. 

 

Az adatokat a támogatási időszak lejártát követően részben töröljük, csak azokat az azonosító és a 

támogatásokkal kapcsolatos adatokat őrizzük meg, amelyekre az esetleges adóhatósági vizsgálat miatt 

lehet szükség. 

 



Amennyiben ehhez külön hozzájárulnak, a gyermekekről a foglalkozásainkon, vagy az általunk 

szervezett eseményeken készült fényképeket honlapunkon és facebook oldalunkon közzétesszük. 

 

Az általunk kezelt adatokhoz teljes körűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a 

Kuratórium, a Felügyelő Bizottság és az Alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai férhetnek 

hozzá. 

 

Amennyiben a foglalkozások megtartásához megbízott oktatót veszünk igénybe, a támogatott azonosító 

adatait, iskolai osztályfokát, és a támogatás ideje alatt elért eredményeit ez a személy megismerheti. 

 

A támogatottak média szerepléseihez (rádió, televízió, írott sajtó, kampányfilm, plakát és 

szóróanyagokon való megjelenés) külön engedélyt, nyilatkozatot, hozzájárulást kérünk. 

 

A támogatottak részére Google Suite for Education fiókot biztosít az Alapítvány. Az alapítványi fiókkal 

és a rendszer használatával az Alapítvány célja az, hogy alkalmazkodva a kor kihívásaihoz, magas 

színvonalon biztosítsa a gyermekek fejlődését, a zavartalan tanulás lehetőségét olyan esetben, amikor 

az oktatás személyes körülmények között nem lehetséges, illetve az, hogy hosszútávon fejlessze a 

programban résztvevők digitális kompetenciáját, tudását. Az Alapítvány a fiókhoz a gyermekek nevét, 

csoportját és iskolatípusát rendeli hozzá. A fiók használatához a gyermek alapítványi e-mail címet kap. 

A használat részletes feltételeiről külön tájékoztatjuk a szülőket. 

 

A támogatottakat a nyilvántartásban belső azonosítóval látjuk el, amely lehetővé teszi az adataik, a 

támogatások, juttatások, szolgáltatások, ösztöndíjak anonim szakmai és pénzügyi elemzését, és a 

tervezéshez való felhasználását, ugyanakkor alkalmas a konkrét személynek nyújtott valamennyi 

támogatás beazonosítására is. Erre a támogatások támogatók felé történő elszámolása okán van szükség! 

 

Az adatok rögzítéséről és folyamatos frissítéséről a támogatott mentora gondoskodik, ezért azok 

változásáról őt kell értesíteni. 

 

Az Önöket megillető jogok: 

Az adatkezelés időtartamán belül Önöket a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 

- helyesbítéshez való jog  

- adatkezelés korlátozása, 

- törléshez való jog, 

- hordozhatósághoz való jog, 

- tiltakozáshoz való jog, 

- hozzájárulás visszavonási joga. 

 

Amennyiben jogaikkal élni kívánnak, az az Önök azonosításával jár együtt, valamint Önökkel 

szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz 

szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk), valamint az 

email fiókunkban elérhető lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panasz. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a támogatott gyermek és valamely törvényes képviselője is 

gyakorolhatja jogait. 

 



A hozzájárulás visszavonásának joga 

Önök bármikor jogosultak az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott 

adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban, vegye figyelembe, hogy az adatok nélkül a 

támogatásokat sem tudjuk folyósítani. 

 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés joga 

Önök jogosultak arra, hogy visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése 

folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy: 

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjanak és  

- a következő információkról tájékoztatást kapjanak: 

o az adatkezelés céljai; 

o a kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel 

a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

o az Önök azon joga, hogy kérelmezhetik az Önökre vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló 

adatkezelés esetén tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Önöktől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 

Önökre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, 

ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás 

teljesítéséért cserébe.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Önök azonosítását követően emailben 

juttatjuk el Önökhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 

adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Önök jogosultak arra, hogy kérésükre késedelem nélkül helyesbítsük az Önökre vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat.  

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogosultak arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre 

nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk; 

- az adatkezelés jogellenes, és ellenzik az adatok törlését, és ehelyett kérik azok felhasználásának 

korlátozását; 

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de igénylik azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 



- tiltakoztak az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben 

amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Önök jogos 

indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Önök 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 

munkanappal) tájékoztatjuk Önöket. 

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Jogosultak arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önökre vonatkozó személyes adatokat, 

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy 

kezeltük; 

- visszavonják a hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- tiltakoznak a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

(azaz jogos érdek) az adatkezelésre,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 

- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk a kezelt személyes adatot, és bármely fent 

megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket 

– annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezték a 

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a 

számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes 

adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük 

tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Önök érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Önök önkéntes 

hozzájárulásán alapul, Önöknek joga van arra, hogy kérjék, hogy a részünkre megadott adatokat gépileg 

értelmezhető formában megkapják, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Önök 



rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérhetik, hogy az adatokat ebben a formában 

más adatkezelő számára továbbítsuk. 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Önök szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, 

vagy nem teljesítettük valamely kérelmüket, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése 

érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 

kezdeményezhetik (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk Önöket emellett arról is, hogy polgári pert is indíthatnak bíróság előtt.  

 

Adatbiztonság 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és 

technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adataik illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, 

illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az 

adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő 

incidensekről tájékoztatjuk Önöket. 

 

Egyéb rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő 

módon módosítsuk.  

 

 

Budapest, 2020. november 1. 

 

 dr. Radoszáv Miklós 

 operatív igazgató 

 

 

 


