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Utolsó frissítés: 2018. október 30. 

ALAPÍTVÁNY A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SPORTÉRT 
TÁJÉKOZTATÁS ADOMÁNYOZÓ ADATKEZELÉSÉRŐL  

 

Adatkezelő neve, címe:  Alapítvány a gyermek és ifjúsági sportért 
1026 Budapest Pasaréti út 11-13. 
e-mail: gdpr@pasaretsport.hu 

Az adat fajtája: személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail 
cím  

Az adatra vonatkozó kezelési cél:  Alapítvány bevételének növelése támogatás 
céljára      

Az adatra vonatkozó jogalap:  Önkéntes, adatkezelő jogos érdeke    

Az érintettek köre:  Alapítvány a gyermek és ifjúsági sportért 
természetes személy támogatói  

Az adatok forrása: adományozó adatszolgáltatása  

Adatfeldolgozó neve, címe: T-K Bt. 
2040 Budaörs Szabadság u.138/C.TT.2. 
e-mail: zs.kopeczki@pasaretsport.hu 

Tényleges adatfeldolgozás helye:  1026 Budapest Pasaréti u. 11-13.   

Adat továbbítás jogalapja, címzettje: OTP Mobil Kft. jogalap: hozzájárulás 
NAV jogszabály alapján 

Az Adatkezelőnél az adott adatcsoporttal 
kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők 
megnevezése: 

Alapítvány a gyermek és ifjúsági sportért 
kuratórium tagjai, jogi képviselő, könyvelő, 
rendszergazda 

Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási  
helye, módja:   

Számítógépen 

Adatok kezelésének időtartama:  A támogatás nyújtásától számított 5-ik év 
december 31.-ig, kivéve az adómegállapításhoz 
szükséges adatokat az Art 47§ (3) bek. -ben 
meghatározott határidőig,  és a számviteli 
bizonylatok adatait  az Sztv. 169 § -a alapján  8 
évig.       

 

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT AZ ADATKEZELÉS SORÁN? 

 
I. az adományozó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

a) előzetes tájékozódáshoz való jog,   

b) hozzáféréshez való jog, 

c) helyesbítéshez való jog, 

d) az adatkezelés korlátozásához való jog, 

e) törléshez való jog, 

f) adathordozhatósághoz való jog,  

g) a tiltakozáshoz való jog 
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1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, 

illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési 

műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését 

követően haladéktalanul az adományozó rendelkezésére bocsátja a jelen tájékoztató első oldalán 

felsorolt adatokkal kapcsolatos ismereteket. 

 

2.  A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az adományozó kérelmére az adatkezelő 

tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. 

 

Amennyiben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az adományozó 

rendelkezésére bocsátja az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele 

a) a kezelt személyes adatok forrását, 

b) az adatkezelés célját és jogalapját, 

c) a kezelt személyes adatok körét, 

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek a körét, 

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait, 

f) az adományozót e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetését, 

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és 

h) az adományozó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett 

intézkedéseket. 

 

Az adományozó hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal 

arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a 

törvény /16. § (3) bekezdés a)-f)/ pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához, és erről 

az adatkezelő írásban haladéktalanul tájékoztatja az adományozót.  

 

Az adatkezelő tájékoztatja az adományozót a törvény alapján megillető jogokról, valamint azok 

érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adományozó a hozzáféréshez való jogát a 

Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. 

 

3. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a 

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok 

pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az adományozó kérelmére - 

haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az 

adományozó által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az adományozó által 

a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: 

helyesbítés).Mentesül a fentiekben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha 
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a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 

azokat az adományozó sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 

b) az adományozó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget 

kizáróan nem állapítható meg. 

        

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az a) 

bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, 

a) ha az adományozó vitatja az adatkezelő, illetve az  adatfeldolgozó által kezelt személyes 

adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 

pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a 

fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 

b) ha az 5. a) pontban meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az 

adományozó írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján 

megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az adományozó jogos 

érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

c) ha az 5. a) pontban meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az 

adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban 

meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok 

bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős 

lezárásáig. 

 

5. A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az adományozó 

személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

aa) a törvényben rögzített alapelvekkel ellentétes, 

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, 

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az adományozó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 

adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése kötelező a törvény alapján 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

d) a 4. pont b) és c) bekezdésében meghatározott időpontok letelnek. 

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog tartalma:  

6.1 Az adathordozhatósághoz jog az adományozó részéről az alábbi feltételek esetén gyakorolható, 

ha  

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
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6.2 az adományozó e jog alapján jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” 

megkapja és 

 

6.3. jogot arra, hogy kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását - anélkül, hogy ezt 

az eredeti adatkezelő akadályozná, - amennyiben az eredeti adatkezelő a saját adott technikai 

feltételei alapján az adattovábbítást képes teljesíteni. 

 

7. A tiltakozáshoz való jog 

7.1 Az adományozó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:   

a) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

b) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges.  

c) ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, 

 
Az a) és b) esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az adományozó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

A c) esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

7.2 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos, történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor, (GDPR 89. cikk (1)) az adományozó jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség 

 

II. Az adományozó jogai érvényesülésének biztosítása 

 

1. Adatkezelőhöz fordulás 

1.1.  Az adatkezelő az adományozó  által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére 

irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc  

napon belül elbírálja és döntéséről az adományozót írásban vagy ha az adományozó a kérelmet 

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

1.2 Ha az adományozó kérelmét az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes 

adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő 

elutasítja, az adományozót írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

b) az adományozót e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének 
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módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy 

ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is 

gyakorolhatja. 

 

1.3 Amennyiben az adományozó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen az Adatkezelőnél 

ebben az esetben az Adatkezelő 15 napon belül válaszol, és az adományozó az esetleges 

kedvezőtlen döntés ellen, vagy a 15 nap eredménytelen eltelte után 30 napon belül bírósághoz 

fordulhat. 

  

2. Hatósághoz fordulás 

a) Az adományozó a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az I. fejezetben meghatározott 

jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét 

elutasítja, valamint 

b) Az adományozó a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha 

megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu  

 

3. Bírósághoz fordulás 

a)  Az adományozó  az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 

adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, 

ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. 

b)  A pert az adományozó  - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye  szerinti 

illetékes törvényszék előtt  is megindíthatja. 

 
 
Adatkezelő 


