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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Alapítványunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza, személyes adatokat kezel. 

 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

Alapítványunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot 

adnak át és elkötelezett ezek védelmében.  

 

I. 

Alapítványunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:  

Az Adatkezelő adatai: 

Neve: „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány 

Székhelye: Budai Táncklub 1027 Budapest, Kapás u. 55. 

Kapcsolattartó: Szollás Erzsébet 

 

Adattovábbítás:  

Nem történik külföldre adattovábbítás 

Adattovábbítás a számviteli, adózási kötelezettségek teljesítése érdekében a számlákat továbbítja a könyvelést végző 

adatkezelő részére. 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

Alapítványunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére  

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai 

úton a Budai Táncklub 1027 Budapest, Kapás u. 55. címre küldheti.  

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

II. 



 

2 

 

Alapítványunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:  

 

Adatkezelési célok: 

Alapítványunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a) Az Alapítvány az oktatás, foglalkoztatás, kulturális programok nyújtása tevékenység nyújtásához 

kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük; 

rendezvényeken, versenyeken a résztvevők személyes adatait (név, korosztály és az intézmény, amihez 

tartozik) a benevező intézmény kezeli; egyéni és duett jelentkezések esetén 16 éven aluliak személyes 

adatainak kezelése a szülő vagy gondnok hozzájárulásával történik (2. sz. melléklet) 

b)   szerződéses partnerek, szolgáltatók, megbízók, alvállalkozók, pályázatkiírók, más társadalmi szervezetek, 

intézmények kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából; 

c)   vagyonvédelem céljából; 

d)   törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából 

 

Adatkezelés jogalapja: 

 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása (1. sz. melléklet) 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges 

 

      Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja: 

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont  

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.  

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

e) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: 

vagyonvédelem. 

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során: 

- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket 

- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait 

- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján 

figyelembevételével megtörténik a mérlegelés   

- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről 

 



 

3 

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést 

kényszerítő ok (pl. jogi kötelezettség teljesítése) indokolja. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési 

ideje 8 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

 

 

 

III. 

Érintetti jogok: 

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.  

Érintetti jogok: 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) törlés (a hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén);  

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;  

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

  

IV. 

 

Adatvédelmi incidens: 

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Alapítványunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, fizikai, 

informatikai és szervezeti-adminisztratív szempontból. Az eljárásokat Alapítványunk adatbiztonsági szabályzata 

határozza meg. 
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Az adatbiztonság sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az 

adatkezelő vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.  

Alapítványunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából, az üzletmenet 

folytonossága céljából. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

    

 

 

V. 

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az 

érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem 

felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen, valamint személyiségi jog megsértése esetén bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Budapest, 2018. ………….. 

 

 

______________________________ 

„Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány, mint adatkezelő 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. sz. melléklet 

 

Az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulása 

 

Alulírott ………………………. mint érintett tájékoztatom „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti 

Alapítványt mint adatkezelőt az alábbi személyes adataimat: 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Mint érintett jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy adatkezelő a fent megadott 

személyes adataimat az alábbi célból és időtartamra: 

……………………….. célból 

……………………….. időtartamra 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy az érintetti jogokat és jogorvoslati lehetőségeket is tartalmazó 

adatkezelői szabályzatot megismertem, melynek mellékletét képezi jelen nyilatkozat.  

 

Kelt: ……………………, ………………… 

 

__________________________ 

…………………… érintett 
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2. sz. melléklet 

HOZZÁJÁRULÁS 

 

 

Alulírott  

név: ……………………………………….. 

lakcím: ……………………………………..  

telefonszám: …………………………. 

mint  

név: ………………………………….. 

gyermek Szülője/Gondnoka (törvényes képviselője) 

jelen nyilatkozat aláírásával az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, 

konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom 16 éven aluli gyermekem, valamint 

saját személyes adatainak kezeléséhez a „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány számára. 

 

Adatkezelő: 

Neve: „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány 

Székhelye: Budai Táncklub 1027 Budapest, Kapás u. 55. 

 

A gyermeknek a „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány által kezelt adatai: 

név: …………………………………… 

születési hely és idő: …………………. 

anyja neve: ………………………….. 

lakcíme: ……………………………… 

oktatási intézmény: …………………. 

…………. 

………….  

 

A Szülő/Gondnok „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány által kezelt adatai a jelen nyilatkozatban 

megadott adatok. 
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Az adatkezelés célja:  

Gyermek adatai vonatkozásában: A „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány tevékenysége, a gyermek 

részére szervezett versenyek és egyéb rendezvények mint szolgáltatások igénybe vétele céljából. 

Szülő/Gondnok adatai vonatkozásában: kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként értesítési kötelezettség 

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a „Berczik Sári Néni” Mozdulatművészeti Alapítvány által nyújtott 

szolgáltatások igénybe vételének időtartamát követő 5 éven belül. A szolgáltatások igénybe vételét követő adatkezelés 

a szolgáltatások anyagi forrását jelentő pályázatok ellenőrzési idejére tekintettel szükséges. 

 

Adattovábbítás:  

-külföldre nem történik, 

-pályázatokhoz a pályázatkiírók részére. 

 

A személyes adatokhoz kapcsolódóan az alábbi jogokról megkaptam a tájékoztatást: 

i) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

j) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

k) törlés;  

l) az adat kezelésének korlátozása; 

m) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

n) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;  

o) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

p) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az 

érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem 

felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen, valamint személyiségi jog megsértése esetén bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Budapest, 2018. ………….. 

 

 

______________________________ 

…………………… Szülő/Gondnok 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

