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A HUMANITÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

A Humanitás Szociális Alapítvány elkötelezett az általa végzett valamennyi tevékenység kapcsán kezelt 

személyes adatok védelmében, legyen szó akár a támogatásra pályázók, a jogosultak, az Alapítvánnyal 

együttműködő partnerek, oktatók, illetőleg az Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek személyes 

adatairól. A Humanitás Szociális Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a vele kapcsolatban álló Érintettek 

információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Humanitás Szociális Alapítvány a személyes 

adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 

adatok biztonságát garantálja.  

Adatkezelő adatai 

Név Humanitás Szociális Alapítvány 

Székhely 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 1. emelet 4. 

Adószám 19656922-1-42 

Nyilvántartási szám Fővárosi Törvényszék, 01-01-0000687 

E-mail cím palyazat@humanitasalapitvany.hu 

 

Adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége 

Név Dr. Nagy Krisztina kuratóriumi tag, titkár 

Cím 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 1. emelet 4. 

E-mail cím info@humanitasalapitvany.hu 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége 

Cím 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 1. emelet 4. 

E-mail cím dpo@humanitasalapitvany.hu 

 

Amennyiben megkeresné a Humanitás Szociális Alapítványt, úgy a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a 

honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Humanitás Szociális 

Alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és 

más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év 

elteltével töröl. 

Az Alapítvány adatkezelésének célja az Alapítvány által szervezett programokban résztvevő személyekkel 

való kapcsolattartás, az Alapítvány által vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése, a pályázati 

feltételeknek való megfelelőség ellenőrzése, a pályázóktól beérkező pályázatok elbírálása, a pályázók 

kiértesítése, kapcsolattartás a pályázókkal, a támogatások eljuttatása a jogosultak részére, a támogatások 

felhasználásának ellenőrzése, a programok, pályázatok eredményének közzététele, a támogatott pályázók 

személyének, benyújtott pályázatuknak, a megítélt támogatás összegének, illetve a támogatott – későbbi 

életkörülményeiben a támogatás révén bekövetkező eredményekről szóló – beszámolójának közzététele az 

Alapítvány honlapján, beszámolóiban, kiadványaiban vagy egyéb módon történő felhasználása az 

Alapítvány példamutató programjában. 

Ha az Alapítvány a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, 

a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns 

kiegészítő információról. 

Az Alapítvány adatkezelésének célja 
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Minden olyan program és pályázat esetében, amelynek célja megvalósításához az Alapítvány nem kezel az 

Adatvédelmi Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatot, a kezelt személyes adatok 

tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének b) pontja, amely szerint a 

személyes adatok kezelése jogszerű, akkor és annyiban, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges.  

A jogalap meghatározása szempontjából az Alapítvány részére beküldött pályázati adatlap az Érintett 

kérésének, az Alapítvány döntése értelmében támogatásban részesített pályázat alapján az Érintett és az 

Alapítvány között létrejövő jogviszony, támogatási szerződésnek minősül. 

Az Alapítvány különleges kategóriájú személyes adatként a programok, pályázatok céljához igazodóan, 

esetenként egészségügyi adatokat kezel. Minden olyan pályázat esetében, amelynek célja megvalósításához 

az Alapítvány az Adatvédelmi Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatot 

(Egészségügyi adat) is kezel, úgy a kezelt különleges kategóriájú személyes adatok tekintetében az 

adatkezelés jogalapja – az Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének (2) bekezdése a) pontjával összhangban és (4) 

bekezdésben biztosított tagállami szektorális jogalkotásra történő felhatalmazásra is tekintettel – az 

egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény 4.§ (3) bekezdése, az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása.  

Minden olyan program, pályázat esetében, amelynek célja megvalósításához az Alapítvány a pályázóval egy 

háztartásban élő személyek, mint Harmadik félre vonatkozó személyes adatokat is kezel, úgy a Harmadik 

félre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogcíme az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének a) pontja, 

amely szerint a személyes adatok kezelése jogszerű, akkor és annyiban, ha az Érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, ugyanakkor a hozzájárulás 

visszavonása a folyamatban lévő pályázati eljárásokban az adatszolgáltatás elmaradásának minősül, ami 

azzal a következménnyel jár, hogy az Érintett pályázata érvénytelenné válik.  
 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei  

A Pályázati kiíráshoz kapcsolódó, abban valamint az Adatlapon kért személyes adat szolgáltatása az Érintett 

pályázata érvényességének feltétele. Az Alapítvány Kuratóriuma csak az adott Pályázati kiírásban 

foglaltaknak maradéktalanul megfelelő pályázatokat tudja érdemben elbírálni. A hiányos vagy olvashatatlan 

pályázatokat az Alapítvány hiánypótlásra történő felhívás nélkül elutasítja. 

Adattovábbítás 

Az Alapítvány a pályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenysége során nem vesz igénybe 

adatfeldolgozót, a személyes adatok kezelését a székhelyén végzi. Az adatkezelésre feljogosított személyek 

az Alapítvánnyal munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló olyan 

személyek, akiknek munkaköri feladatai ellátásához az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése 

szükséges. 

Az Alapítvány az érvényesen beadott pályázatok elbírálása eredményeként megítélt támogatások összegének 

jogosult részére történő kifizetése céljából az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), mint 

számlavezető bank pénzügyi szolgáltatását, valamint a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-

6.,) belföldi pénzküldési szolgáltatását – belföldi postautalvány útján – veszi igénybe. A pénzügyi 

szolgáltatás teljesítéséhez az Alapítvány az OTP Bank Nyrt. pénzügyi rendszere által, valamint a belföldi 

Az adatkezelés jogalapja 
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postautalvány kitöltéséhez igényelt személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja (az adatkezelés a 

szerződés teljesítéséhez szükséges) alapján az OTP Bank Nyrt. rendszerében rögzíti, illetőleg a belföldi 

postautalványra manuálisan felviszi. Az adatokat a továbbiakban az OTP Bank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. 

mint adatfeldolgozó kezeli. Az adatszolgáltatások elmaradásának lehetséges következménye, hogy az 

Alapítvány a támogatás összegét a jogosult részére nem tudja kifizetni. 

Az Alapítvány adatkezelésének időtartama 

A Humanitás Szociális Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén 

találhatók meg. 

Az Alapítvány a támogatásban nem részesülő résztvevők, pályázók, kérelmezők személyes adatait, illetve 

hozzátartozóik, kapcsolattartóik személyes adatait az adott pályázat/kérelem elbírálásától, program 

lezárásától számított 1 évig kezeli. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

Az Alapítvány a támogatásban részesülő résztvevők, pályázók, kérelmezők, illetve hozzátartozóik, 

kapcsolattartóik személyes adatait a támogatás – utolsó részletének – átutalásától számított 8 évig kezeli. Ezt 

követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

Az Érintettek jogai 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és 

tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az 

Alapítvány az adatkezelése során kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntéshozatalt nem végez. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 

34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Az Érintett hozzáféréshez való joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 az adatkezelés céljai;  

 az Érintett személyes adatok kategóriái;  

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket;  

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

 az adatforrásokra vonatkozó információ;  

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy 
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nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást 

kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 

mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Alapítvány elektronikus formában 

szolgáltatja. 

Adathordozáshoz való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa.  

Helyesbítés joga 

Az Érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a 

hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 

 az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

 az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve  

 közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából;  

 a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, közérdek alapján; vagy  

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére az Alapítvány 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, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 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; vagy 
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 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. 

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

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

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

fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Alapítvány az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

előzetesen tájékoztatja. 

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő részletes eljárási szabályokat a Humanitás Szociális Alapítvány 

Adatkezelési Szabályzata tartalmazza. 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes 

székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az Alapítvány adatkezelése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni. 

Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon 06 1 391 1400 

Fax 06 1 391 1410 

E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap  http://www.naih.hu 

Kártérítés és sérelemdíj 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre 

jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Alapítvány a személyes adat felvételekor a 

Pályázati kiírásban és az Adatlapokban ad tájékoztatást. Az Alapítvány tájékoztatja az Érintetteket, hogy a 

bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása 

alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 

végett megkereshetik az adatkezelőt.  

A Humanitás Szociális Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 


