Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
adatvédelmi, adatkezelési szabályzata és nyilatkozata
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6., további elérhetőségek: promino@prominoritate.hu,
prominoritatealapitvany@gmail.com, +36 1 445 0473)
Adatkezelési tájékoztató
Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a
lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatot csak hozzájárulással adunk
át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a
prominoritatealapitvany@gmail.com
címen.
A
személyes
adatok
törlését
a
prominoritatealapitvany@gmail.com e-mail címen kérheti.
Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács 20166679 Rendelete, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett személyes
hozzájárulása.
Adatvédelmi alapfogalmak
(1) személyes adat: 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 a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;
(2) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, tagolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
(3) nyilvántartó rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
(4) adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza;
(5) adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy ügynökség, vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(6) érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adat kezeléséhez, amelyet főszabály szerint bármikor visszavonhat. De a visszavonás nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
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(7) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
(8) címzett: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
(9) harmadik fél: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi alapelvek
(1) az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni;
(2) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, de nem minősül
a céllal ellentétesnek a közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatás, vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés, felhasználás;
(3) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges
mértékűre kell korlátozni „adattakarékosság” követelménye;
(4) az adatkezelésnek, pontosnak és naprakésznek kell lennie, a pontatlan adatot haladéktalanul
törölni, vagy javítani szükséges;
(5) a tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljai eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, tovább tárolás csak pl. történeti
kutatás, statisztikai célból engedélyezi, a megfelelő technikai és szervezési intézkedések betartása
mellett;
(6) a megfelelő technikai és szervezési intézkedések betartása mellett biztosítani szükséges a
személyes adatok megfelelő biztonságos tárolását a jogosulatlan, jogellenes adatkezelés, véletlen
elvesztés, megsemmisítés, vagy károsodás megakadályozása érdekében;
(7) az adatkezelő felelős a fenti elvek érvényesüléséért, továbbá az adatkezelő köteles igazolni a
jogszabályi rendelkezések betartását. ”elszámoltathatóság”;
(8) az adatkezelőnek kell mindenkor igazolnia azt, hogy az érintett előzetesen hozzájárult a
személyes adatai kezeléséhez;
(9) a 16. évet be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és
olyan mértékben jogszerű, ha az írásbeli hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
adja meg;
(10) Az adatvédelmi tisztviselő tanácsot ad az adatkezelőnek és szükség esetén belső vizsgálatot
folytat. Az alapítvány adatvédelmi tisztségviselője Veres Lajos Ügyvédi Iroda (1055 Budapest,
Markó utca 7. VI/9. Tel: +36 1 312 99 46, e-mail: veres.lajos@veresiroda.hu).
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Az Alapítvány adatkezelése
Az Alapítvány minden esetben kizárólag az érintett előzetes, önkéntes, kifejezett
hozzájárulása alapján, végez adatkezelést.
Az Alapítvány által végzett adatkezelés céljai, az adatkezelés típusai:
(1) Alapító okiratban írt célokkal összhangban álló rendezvények, programok szervezése,
lebonyolítása, ezen belül: táborok, könyvbemutatók, előadások, konferenciák, kiállítások
szervezése, továbbá más által szervezett közhasznú programokra történő figyelemfelhívás;
(2) Könyvkiadás és folyóirat kiadás, szerkesztés;
(3) Tudományos tanulmányok megrendelése és publikálása;
(4) Adománygyűjtés az Alapítvány javára valamely, az alapító okiratban írt cél megvalósítása
érdekében, vagy adománygyűjtés más közhasznú szervezet javára, közhasznú cél érdekében;
Az Alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében végez adatkezelést, mely kiterjed az
alapítványi alkalmazottak, megbízottak, önkéntes segítők és érdeklődők eseti névjegyzékének
vezetésére.
Az Alapítvány fenti tevékenységei során – a kommunikáció biztosítása érdekében - jogosult az
érintettek személyes adatai közül nevük, e-mail címük és telefonszámuk adatbázisban történő
adatkezelésére a célhoz kötöttség elve szerint.
Az adatkezelés időtartama
Adatkezelés az érintett által tett visszavonó nyilatkozatáig, vagy az adatkezelés törlési kérelméig
történik.
Nem tartozik jelen szabályozás hatálya alá az Alapítvány által kötött munka és megbízási szerződés,
egyéb üzleti, vállalkozási célú szerződéskötés során, jogszabály szerint előírt és kötelezően kezelt
személyes adatok köre.
Pénzbeli befizetések, adományok nyilvántartása
Az alapítvány jogosult pénzbeli és természetbeni adományok, felajánlások elfogadására. Az
adomány nyilvántartása a mindenkor hatályos adó és számviteli jogszabályok szerint történik. E
körben a személyes adatokat a jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján 8 évig köteles az
Alapítvány megőrizni és az ellenőrzésre jogosult hatóságnak bemutatni.
Kép és hangfelvétel készítése kapcsán alkalmazott eljárás
Az Alapítvány kép és hangfelvételt, azok interneten történő megosztását csak az érintett előzetes,
személyes (dokumentált) hozzájárulása esetén készít.
Nem vonatkozik a korlátozás az alapítványi tevékenységükkel összefüggésben az Alapítvány
tisztségviselőire, megbízott képviselőire, valamint az olyan kép és hangfelvételre, amely az
Alapítvány által előzetesen meghirdetett nyilvános rendezvényről készült.
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Adatfeldolgozás
Az Alapítvány minden papír alapú nyilvántartását jogosult digitális alapon is vezetni. Ez esetben az
adatfeldolgozást végző személyért és alkalmazott programért, valamint tárhelyért úgy felel, mintha
azt maga végezné. Az adatfeldolgozó az Alapítvány írásbeli utasításai szerint köteles eljárni, az
adatfeldolgozót az adatvédelem körében mind a megbízásuk idejére, mind pedig azt követően teljes
körű titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás megsértése esetén kártérítési felelősséggel
tartoznak.
Adatközlés, adattovábbítás
Adattovábbítás külföldre
Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban
adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban
adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten
hozzájárult, vagy b) az adatkezelésnek a törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű
védelme.
A jogérvényesítési lehetőség a 2011. évi CXII. törvény, illetve a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolható, valamint kérhető az adatvédelmi biztos segítsége is.
(4) Kivételt képez az (1) pontban írtak alól, ha közhatalmi jogosítványokkal rendelkező állami
szerv, hatóság, bíróság megfelelő jogi felhatalmazás alapján kötelezi az Alapítványt adatközlésre.
(5) Az adatvédelmi rendelkezéseket nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos
adatokra.
Adatvédelem / adatbiztonság
(1) Az Alapítvány, mint adatkezelő köteles minden személyes adatot tartalmazó nyilvántartást kellő
gondossággal megőrizni. Az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,
az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
(2) Az adatkezelő köteles a dokumentumokat száraz, kulccsal lezárt helyiségben, lopástól,
megrongálás veszélyétől óvni. Az adatkezelő az okiratokat csak a bejegyzés idejére használhatja,
azt követően köteles haladéktalanul kulccsal elzárt szekrényben tárolni.
(3) Az Alapítvány az aktivistákról készült egyedi listákat az adott cél megvalósulásáig őrzi meg.
(4) Az Alapítvány által kezelt személyes adatok digitális adathordozón nem tárolhatók és nem
szállíthatók. Az Alapítvány a számítógépes adatfeldolgozás során köteles minden ajánlott és
kötelező számítógépes programfrissítést időszerűen elvégezni, valamint a lehető legbiztonságosabb
jelszavas védelemről és hatékony vírusvédelemről gondoskodni.
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Az érintettek jogai
Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes
adatkezelése történik-e az adatkezelőnél, arról, hogy mi az adatkezelés célja, időtartama, az érintett
kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését és kérheti a tárolt személyes adatok másolatát. Az
érintettnek joga van az adattörlést írásban kérni az Alapítvány prominoritatealapitvany@gmail.com
e-mail címére írt, vagy postai úton küldött levélben. Ez esetben az Alapítvány 30 napon belül törli
az adatokat.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, a tudomásszerzéstől
számított legkésőbb 72 órán belül értesíti az adatvédelmi hatóságot kivéve, ha az incidens nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha az adatvédelmi incidens
feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintettnek joga van bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben az
Alapítványképviselőihez fordulni.
Jogorvoslat
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogérvényesítés
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért
adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az
ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni,
ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
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Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség
és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Adatvédelmi nyilatkozat
Kijelentem, hogy a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány Adatvédelmi szabályzatát
megismertem, az Alapítvány adatgyűjtési céljaival, miszerint az Alapítvány az adataimat az
alapítványi célok végrehajtása érdekében megtartásra kerülő rendezvényekről, kiadványok
megjelenéséről, vagy adománygyűjtésről történő értesítés/tájékoztatás érdekében gyűjti össze,
tárolja, tisztában vagyok.
Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes adataimat az Alapítvány az
általa megadott célra felhasználhassa, és a szerződéses partnerei számára elérhetővé tegye az
Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően.
Tisztában vagyok vele, hogy jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam
megadott információ és adat törlését, módosítását.
Elfogadom, hogy személyes adataimhoz az Alapítvány illetékes belföldi és külföldi
munkatársai hozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi személyiség
nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. Az Alapítvány az általam átadott
személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a szabályzatban megadotton kívül más
célra felhasználni, illetve azokat továbbadni.
Kelt: Budapest, 2018. május 25. napon
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