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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Adatkezelő adatai 
 
Név: Amigos a gyerekekért Alapítvány  
Nyilvántartási szám: 19-01-0001753 
Adószám: 18758227-1-19 
Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F 
E-mail cím: irjnekunk@amigosagyerekekert.hu 
Telefonszám: + 36 30 903 0922 
 
2. Általános tájékoztató 
 
A Tanultablet pályázat (továbbiakban: “Pályázat”) keretében az Amigos a gyerekekért Alapítvány 
(továbbiakban: “Alapítvány”) tableteket adományoz, olyan gyermekeknek, akiknek egyébként nem 
lenne lehetőségük ilyen készülékekhez jutniuk. A Pályázatra jelentkezők közül azok kerülnek 
kiválasztásra, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a készülékre és akik legizgalmasabb pályázati 
anyagot nyújtják be. A nyertes Pályázatot benyújtó gyerekek megkapják a készüléket és egy mentor 
programban vesznek részt, ahol az Alapítvány egyik önkéntese segíti és támogatja a fejlődésében. 
 
Az Alapítvány fokozott figyelmet fordít a számára átadott adatok védelmére, a személyes adatok 
kezelése során minden hatályos jogszabályt betart. Az Alapítvány a személyes adatok kezelése során 
megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.  
 
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel veszi figyelembe az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: „GDPR”), az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
„Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), továbbá a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (továbbiakban: „Grtv.”) rendelkezéseit. 
 
3. Értelmező rendelkezések 

 
3.1. 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. 

 
3.2. 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, 
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kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható. 

 
3.3. Projektben részt vevő gyermek: Olyan kiskorú természetes személy, aki az a pályázatra 

történő jelentkezése során a felette szülői felügyeletet gyakorló személy(ek) 
hozzájárulásával kitölti a jelentkezéshez kapcsolódó jelentkezési Form-ot, majd részt vesz a 
mentorprogramban. 

 
3.4. Szülői felügyeletet gyakorló: Az a természetes személy, aki a pályázatban részt vevő 

gyermek gondozásával kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik,  személyi és 
vagyoni ügyeiben törvényes képviselőként járhat el. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak 
szerint az érintett hozzájárulása. A Pályázatra történő jelentkezéshez a megadott Google Form 
kitöltése szükséges, amelyben az érintett rögzíti az adatokat, amelyek kezeléséhez a kitöltés végén 
járulhat hozzá. Amennyiben a jelentkezés postai úton történik a kezeléshez történő hozzájárulás a 
pályázati lap kitöltésével, aláírásával történik. 
 
A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak 
kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti felügyeletet 
gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
 
A hozzájárulás bármikor visszavonható az irjnekunk@amigosagyerekekert.hu e-mail címre küldött 
kéréssel. 
 
5. Az adatkezelés célja 
 
Az adatok kezelése elsősorban a Pályázatra történő jelentkezések elbírálása végett szükséges. Az 
adatok rögzítése kizárólag az Alapítványon belül vezetett nyilvántartások tekintetében történik meg. 
A kezelt adatokat az Alapítvány a felmerülő ajándékok, adományok kézbesítése során szintén 
felhasználhatja.  
 
Az adatkezelés további célja a Pályázatban részt vevő gyermekek, valamint a Szülői felügyeletet 
gyakorlókkal történő kapcsolattartás, illetve részükről visszajelzések kérése. 
 
6. Kezelt adatok  

 
6.1. Pályázatra jelentkező gyermek  

6.1.1. Név 
6.1.2. Becenév 
6.1.3. Születési idő 
6.1.4. Törvényes képviselő neve 

 
6.2. Értesítési cím 
6.3. E-mail cím 
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6.4. Telefonszám 
6.5. Egy háztartásban élők száma 
6.6. Egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 

 
 
7. Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés az ahhoz történő hozzájárulás megadásával kezdődik. 
 
Az Alapítvány az adatokat az adatbázisában mindaddig megőrzi és kezeli, amíg az érintett nem kéri 
azok törlését vagy az Pályázat végét követő legfeljebb 3 (azaz három) év elteltével automatikusan 
törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyek megőrzését egyéb jogszabályok előírják.  
 
Az Alapítvány a Pályázatra jelentkezők vonatkozásában mindaddig megőrzi és kezeli az adatokat, 
amíg az érintett nem kéri azok törlését vagy a benyújtott pályázat elbírálásától számított legfeljebb 
3 (azaz három) év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Azon Pályázatra jelentkezők 
vonatkozásában, akiknek benyújtott pályázata sikertelen volt, az adatok a döntés megszületésétől 
számított 1 (azaz egy) éven belül automatikusan törlésre kerülnek. 
 
8. Adattovábbítás 
 
Az adatkezelésre kizárólag az Alapítvány munkavállalói, valamint önkéntesei jogosultak. Ezen felül az 
adatok harmadik fél részére történő továbbítására nem kerül sor. 
 
9. Érintett jogai, jogérvényesítés 
 

9.1. Tájékoztatás, személyes adatokhoz való hozzáférés 
 
A személyes adatok kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Alapítvány 
irjnekunk@amigosagyerekekert.hu e-mail címen keresztül. Kérésére az Alapítvány tájékoztatást ad 
az érintett kezelt adatairól, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat.  
 

9.2. Korlátozás, helyesbítés és törlés 
 
A megadott adatok helyességéért az érintett felel. A kezelt adatok törlését, azok helyesbítését vagy 
korlátozását az érintett bármikor kérheti az Alapítványtól az irjnekunk@amigosagyerekekert.hu e-
mail címre intézett kéréssel. Az erre vonatkozó kéréseknek az Alapítványunk munkaidőben 
mindenkor haladéktalanul eleget tesz. 
 
A valóságnak nem megfelelő adatokat az Alapítvány helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. Az 
Alapítvány a helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-
mailben küld. 
 

9.3. Jogérvényesítés 
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Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogát a Polgári Perrendtartásról szóló 2016 évi 
CXXX. törvény alapján polgári peres eljárásban érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett 
be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
Az Érintett az illetékes bírósághoz fordulhat abban az esetben, ha: 

● a felvilágosítást az Alapítvány megtagadta,  
● a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmet elutasította, 
● jogainak megsértése esetén, továbbá 
● a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Alapítványunk 

a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztotta, a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. 

A jogvita elbírálása az Alapítvány mint alperes székhelye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik. 
Az eljárás – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 
 
Az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások 
kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljon az Alapítványhoz. 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. Június 30. 

 
 
 

[1] megjegyzést írt: amikor elindul a projekt 


