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Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 Rendelete („GDPR”) a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
(általános védelmi rendelet) rendelkezései alapján, valamint a vonatkozó egyéb, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése érdekében 2018. május 25-i hatállyal az alábbi Adatvédelmi Tájékoztató lép 
hatályba: 
 
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
1. A személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely alapján egy magánszemély mással 
össze nem téveszthetően egy vagy több adatból beazonosítható. Ilyen személyes adat például a név 
(vezetéknév és utónév); lakcím; e-mail cím, telefonszám, adóazonosító szám és személyi azonosító jel 
(személyi szám), lakcím, az édesanyja neve, bankszámlaszám, fényképfelvétel, video, hangfelvétel. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
 
2. Az „adatkezelés” alatt a személyes adatokkal való műveleteket értjük, azaz azok gyűjtését, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, valamely szempont szerinti csoportosítása, 
másnak történő átadását (pl. könyvelőirodának, azaz az adatfeldolgozónak), de ide tartozik azok 
megsemmisítése is, az azokhoz való hozzáférés szabályozása. 
 
Adatkezelő: AFRIKA MÁSKÉNT, Alapítvány a gyermekek oktatásáért, székhely 1148 Budapest, 
Kerepesi út 78/B, 1 lph. 3. em. 2., képviseli: dr. Gyurácz Andrea, tel: (06 20) 584 4067, e-mail: 
info@afrikamaskent.hu). 
 
3. A személyes adatokat jogszerű, tisztességes, átlátható módon, célhoz kötötten és a szükséges 
(arányos) mértékben, adattakarékosan, pontosan és szükség esetén napra készen, szükséges 
ideig, megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedések alkalmazásával  kell gyűjteni és 
kezelni, ideértve a jogosulatlan felhasználás, jogellenes kezelés, véletlen elvesztés, megsemmisítés 
vagy károsodással szembeni védelmet is (GDPR II. fejezet, 5. cikk).  

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ADATTOVÁBBÍTÁS 

1. Az adatkezelés célja:  

(1) Az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységének megvalósulása (gyermektámogatási programok, 
speciális programok) esetén az alapítvány adományozóinak azonosítása, a rendszeresen 
(gyermektámogatási tandíj) és esetileg fizetett adományok fizetésének követése, összegének 
rögzítése, könyvelése és a vonatkozó, jogszabályban meghatározott igazolások kiadása, a 
támogatott gyermekről információk megküldése, az alapítványról szóló tájékoztatók, beszámolók 
megküldése; támogatói oklevél kiadása,  

(2) az alapítvány Hírlevelének továbbítása, 

(3) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt) 14.§-a által előírt, 
az egyes önkéntesek nyilvántartásának vezetése.  

2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása; az érintett hozzájárulásának minősül  
(1) egy vagy több gyermek, vagy egy alapítványi program, vagy az alapítvány, mint jogi személy 

adományokkal történő támogatása, illetve  
(2) közérdekű önkéntes munkavégzés esetén a vonatkozó szerződés aláírása, az alapítványi 

programokon való részvétel, illetve 
(3) Hírlevél küldése esetén az érintett önkéntes, Hírlevél küldésére vonatkozó felhatalmazása.  
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3. Adattovábbítás, Adattárolás 
 
Személyes adat továbbítása papír alapon- kizárólag a bevételek könyvelése esetén -, a könyvelő 
irodának történő a bankszámla kivonatok és pénztári bevételi bizonylatok átadásával történik, 
melyeket a könyvelő iroda elzárt helyen és kizárólag a fenti célok végrehajtása érdekében kezel. Az 
alapítvány, illetve az alábbi könyvelő iroda (adatfeldolgozó) a GDPR rendelkezéseinek megfelelően 
végzi a személyes adatok kezelését, tárolását: 
Neve: Kontiron Kft. 
Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Postakert utca 21. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-092869  
Kapcsolattartó: Matyej András 
Elérhetősége: konyveles@kontironkft.hu 
 
Hírlevél küldésére az alapítvány a MailChimp szolgáltatást használja, amely a személyes adatok 
kezelése, tárolása, törlése vonatkozásában megfelel a GDPR adatvédelmi rendelkezéseinek. Az 
Alapítvány a MailChimp szolgáltatás során az e-mail címet rögzíti a MailChimp rendszerében. A 
Hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, 
vagy e-mailben tett nyilatkozattal, ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre 
kerül. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó adatok 
kitöltésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A feliratkozás során az 
Adatkezelési tájékoztató linken elérhető.  

Az önkéntesek és támogató szülők nyilvántartása a Google Felhő szolgáltatás keretében a Google 
Drive használatával történik, amely a személyes adatok kezelése, tárolása, törlése vonatkozásában 
megfelel a GDPR adatvédelmi rendelkezéseinek. A Google Drive-on tárolt információk, adatok összes 
részéhez kizárólag az alapítvány munkatársai, jelszóval férnek hozzá. Az adott területért felelős 
személy a saját tulajdonú, jelszóval védett számítógépén tárolja és kezeli a jelen szabályzat szerint a 
területéhez kapcsolódó személyes adatokat. 

A meghatározott projekt fejezetekhez azok férnek hozzá, akiket erre az egyes projektek kapcsán, az 
adott projektre vonatkozóan a projekt alapítványi vezetője, a projekt időtartamára felhatalmaz. Az 
adott projektre vonatkozó jelszó más adathoz, információhoz történő hozzáférést nem tesz lehetővé.  

Az önkéntesre vonatkozó tényt az Alapítvány harmadik személlyel csak az érintett beleegyezésével, 
vagy törvényben meghatározott esetben közölhet. 

Az alapítvány www.afrikamaskent.hu web oldala sütiket (cookie) nem használ. A web oldal 
adminisztrátora a web oldal felkeresésével, az azon található információk használatáról időnként a 
Google Analitycs szolgáltatás segítségével tekinti át az adatokat. A Google Analytics szolgáltatás a 
személyes adatok kezelése, tárolása, törlése vonatkozásában megfelel a GDPR adatvédelmi 
rendelkezéseinek. 

Az Alapítvány tevékenysége megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. Az 
alapítvány Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az alapítvány nem kezeli. 
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő 
tartalom publikálása esetén az Alapítvány előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok 
közül, vagy törölheti hozzászólását. Az Alapítvány nem felel a Facebook felhasználók által közzétett 
jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Alapítvány nem felel semmilyen, a Facebook 
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó 
problémáért. 
 
 
 
 



AZ AFRIKA MÁSKÉNT ALAPÍTVÁNY 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

3. oldal, összesen: 4 

 
4. A kezelt adatok köre és időtartama 
 
Az Alapítvány az alábbi dokumentumokat és személyi adatokat kezeli, a jelen Tájékoztatóban 
meghatározott időtartamig, mely vonatkozásában az alapítvány a Google Drive szolgáltatást veszi 
igénybe: 
 
1. Az alapítvány alapcél szerinti tevékenysége tekintetében a kiválasztott gyermek 

támogatásának időtartama alatt, valamint a támogatás megszűnését követő 8 (nyolc) év 
(Számviteli törvény alapján). Az alapítvány a támogató alábbi adatait tartja nyilván: név, lakcím, 
telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám (banki kivonatok alapján). 

 
Az Alapítvány a rendezvényein készült fényképfelvételeket a honlapján és Hírleveleiben 
felhasználhatja a készítést követő 5 (öt) évig, kivéve, ha a fénykép/video/hangfelvétel készítése 
ellen az érintett tiltakozott, illetve annak felhasználását kifejezetten meg nem tiltotta. 

 
2. Hírlevél küldése esetén név, e-mail. Az adatkezelés időtartama: a leiratkozás időpontjáig. 
 
3. Közérdekű önkéntes tevékenység esetén: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, illetve 

kiskorú esetén a törvényes képviselő ugyanezen adatai. A közérdekű önkéntes tevékenységre 
vonatkozó nyilvántartást az Alapítvány önkéntes koordinátora vezeti, és az adatokat köteles a 
közérdekű önkéntes jogviszony megszűnését követően 5 (öt) évig megőrizni.  

 
III. AZ ÉRINTETT JOGAI A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE KAPCSÁN 

 
1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, 
vagy törlését. 

2. Az Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Alapítványhoz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött 
szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat 
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Alapítvány helyesbíteni köteles. 

4. A személyes adatot az Alapítvány törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy 
téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja 
ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte. 

5.  A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

6.  Az érintett tájékoztatását az Alapítvány csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § 
(1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott-  esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az 
Alapítvány írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely 
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Alapítvány tájékoztatja 
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás. 
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7.  Az érintett a jogainak megsértése esetén az érintett bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz 
fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.;  
Postacím: 1363 Bp. Pf. 16 
Központi telefonszám: +361 354 6000 
 
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: 06- 1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: www.naih.hu 

Budapest, 2018. május 25. 


