A FUNDAMENTA GONDOSKODÁS
ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓJA
I. Bevezetés
A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány célja, hogy a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen és a személyes adatokat
megfelelő szinten kezelje, védje. Jelen Tájékoztató meghatározza a személyes
adatok védelmével kapcsolatos politikát és mindennapos gyakorlatot, továbbá
lefekteti azt, hogy milyen célokra, és hogyan használja fel az Alapítvány a
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
Amennyiben az érintettek közül bárki úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban
foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel,
illetve olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján számára nem,
vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, írjon nekünk:
compliance@fundamenta.hu e-mail címre.

II. Adatkezelő adatai
Név: Fundamenta Gondoskodás Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány vagy adatkezelő)
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Névjegyzékszám: 01-01-0011675
Honlap: http://alapitvany.fundamenta.hu/

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Név: dr. Frank Orsolya
E-mail cím: compliance @fundamenta.hu

IV. Az adatkezelés alapelvei
Az alábbi alapelveket valamennyi személyes adatokra vonatkozó adatkezelésben
az Alapítvány folyamatosan betartja és érvényre juttatja.
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: az Alapítvány a személyes
adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végzi.
2. Célhoz kötöttség elve: az Alapítvány a személyes adatot kizárólag
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az egyes adatkezelési célok az előzetes tájékoztatás
keretében feltüntetésre kerülnek. Az adatkezelést megelőzően az Alapítvány
részleteses tájékoztatást nyújt az egyes adatkezelésekről. Az Alapítvány az
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3. Adattakarékosság elve: az Alapítvány az adatkezelése során külön figyelmet
fordít arra, hogy az az adatkezelés célok szempontjából megfelelő és releváns
legyen, csakis a legszűkebb szükséges adatkör kezelésére kerüljön sor oly
módon, hogy az érintett személy azonosítására csak az adatkezelés céljához
szükséges mértékig és ideig legyen lehetőség.
4. Pontosság elve: Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak,
teljesnek és naprakésznek kell lenniük. Az adatfelvétel során az Alapítvány
titkára különös figyelmet fordít az adatok pontos felvitelére, ezzel is segítve az
érintettek jogainak gyakorlását és jogérvényesítésüket. A pontosság elvének
keretében az Alapítvány arra törekszik, hogy az érintettekről naprakész adatokat
tartson nyilván és az adatkezelés szempontjából pontatlan személyes adatok
haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
5. Korlátozott tárolhatóság elve: az adatok tárolása csak olyan időtartamban
történik, amely az érintettek azonosítását a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
6. Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelése során az
Alapítvány kockázatarányosan meghatározott technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő
biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
7. Elszámoltathatóság elve: Az Alapítvány, mint adatkezelő felelős a fenti elveknek
való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

V. Érintett jogai és érvényesítésük
A személyes adatok kezelése kapcsán a jelen fejezetben bemutatott jogok illetik
meg az érintetteket, azaz azokat a természetes személyeket, akikre vonatkozóan az
Alapítvány személyes adatot kezel.
Az Alapítvány az érintettet megillető jog gyakorlásán alapuló tájékoztatást vagy
intézkedést díjmentesen biztosítja. A jog gyakorlására irányuló kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Alapítvány ésszerű összegű díjat
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Alapítvány legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a beadványa alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. Ha az érintett a kérelmét elektronikus
úton nyújtotta be, akkor a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha
azt másként kérte. Ha az Alapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti. (Például: Az Alapítvány által nem
nyilvántartott e-mail címről érkező megkeresés esetén.)
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az azonosítást követően az adatvédelmi tisztviselőnek küldött e-mailen az alábbi címen keresztül gyakorolhatja:
compliance@fundamenta.hu
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adatkezelés minden szakaszában biztosítja a megfelelést az adatkezelés
céljának. Az Alapítvány figyelembe veszi az adatkezelés során, hogy a kezelt
személyes adat az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas legyen. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az adatgyűjtés során az Alapítvány a jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismertetése
keretében a személyes adatok megszerzését megelőzően, de legkésőbb a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelő – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének,
adatfeldolgozónak a neve és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
c) az adatkezelés jogalapja,
d) ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek érvényesítése, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, az időtartam
meghatározásának szempontjai,
f) az érintettet az adatkezelés kapcsán megillető jogok, azaz hogy kérelmezheti
az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való jogáról, azok érvényesítésének módja,
g) ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
h) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén annak címzettjei,
i) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat
j) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint
hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá
hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása,
l)
automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2. Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult az Alapítványhoz fordulni, hogy a rá vonatkozóan kezelt
személyes adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Alapítvány az érintett rendelkezésére bocsássa.
Az Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában válaszolni. A
kérelem megválaszolásáért az Alapítvány titkára felelős.
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Az Érintett legfontosabb jogai:
1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog
2. Hozzáféréshez való jog
3. Helyesbítéshez való jog
4. Törléshez való jog (Elfeledtetéshez való jog)
5. Tiltakozáshoz való jog
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7. Hatósági jogorvoslathoz való jog
8. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad:
a) az érintettre vonatkozóan az Alapítvány által kezelt személyes adatokról,
c) jogalapjáról,
d) a kezelt személyes adatok megőrzési időtartamáról,
e) az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint ez esetben a kezelt adatok
forrásáról
f) az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
g) az érintettet az adatkezelés kapcsán megillető jogokról, azaz hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról, azok
érvényesítésének módjáról
h) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
i) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír,
j) ha a személyes adatok nem az érintettől kerültek megszerzésre a személyes
adatok forrásáról. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát indokolatlan késedelem nélkül az érintett rendelkezésére
bocsátja.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve,
ha az érintett másként kéri.

3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az Alapítvány a helyesbítés megtörténtéről az érintettet külön nem tájékoztatja.
A helyesbítésről az Alapítvány tájékoztatja azt az adatkezelőt és az adatfeldolgozót,
amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította, közölte
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintett kérésére az Alapítvány a tájékoztatottak kilétéről információt ad.

4. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték.
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
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b) az adatkezelés céljáról,

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot (pl. pályázat
nyertese), és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket
– ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Az Alapítvány nem törli a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés jogi
kötelezettség teljesítése céljából, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez, véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges, továbbá ha közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból szükséges, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
A törlésről az Alapítvány tájékoztatja azt az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót,
amely részére az érintett törléssel érintett személyes adatait továbbította, közölte
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintett kérésére az Alapítvány tájékoztatottak kilétéről információt ad.

5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése céljából végzett adatkezelés ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez,
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d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

Ha az adatkezelés a fenti okok miatt korlátozás alá esik, az ilyen 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 Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A korlátozásról az Alapítvány tájékoztatja azt az adatkezelőt és az adatfeldolgozót,
amely részére az érintett korlátozással érintett személyes adatait továbbította,
közölte kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintett kérésére az Alapítvány a tájékoztatottak kilétéről információt
ad.
Ha az Alapítvány az érintett korlátozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 1 hónapon belül napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.

7. Hatósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett a NAIH vizsgálatát kezdeményezheti az Alapítvány adatkezelése
jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Alapítvány az érintett fent meghatározott
jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogok érvényesítésére irányuló
kérelmét elutasítja, illetve ha az Alapítvány adatkezelését jogsértőnek találja.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400,
honlap címe: http://naih.hu) fordulhat.

8. Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett a bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az
Alapítvány ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel az Alapítvány köteles bizonyítani. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VI. Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama adatkezelési célonként változó és a jelen Tájékoztató
1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően alakul.
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d) 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

Az Alapítvány a személyes adatokat akkor továbbítja, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy jogszabály azt megengedi.

VIII. Pályázatok
Az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan pályázatokat hirdet. Az
Alapítvány által szervezett pályázatok adatkezelési tájékoztatói elérhetőek
http://alapitvany.fundamenta.hu/ honlapon http://alapitvany.fundamenta.hu/
palyazatokmenüpont DOKUMENTUMOK alatt az egyes pályázatok nevével. Az
egyes pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó általános információk
megtalálhatóak a jelen Tájékoztató I. számú mellékletében található táblázatban.

IX. Cookie
Az Alapítvány http://alapitvany.fundamenta.hu/ honlapon cookie-t nem használ.

X. Fogalom meghatározások
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. (GDPR 4. cikk)
2. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, ezen adatok
kezelése az Alapítványnál nem történik. (Info. tv. 3§)
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat. (Info.tv. 3§)
3. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
4. Érintett: az Alapítvány által kezelt személyes adat alapján közvetlenül, vagy
közvetve azonosított vagy azonosítható természetes személy (Info. tv. 3§), például
az Alapítvány munkavállalója, pályázó, az Alapítvánnyal bármilyen szerződéses
jogviszonyban álló természetes személy, az FLK által szervezett jótékonysági
rendezvényen részt vevő személy.
5. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. (GDPR 4. cikk)
6. Adatkezelő: aki az adatkezelési célokat és eszközöket meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (GDPR 4. cikk, Info tv. 3 §), jelen esetben
adatkezelő az Alapítvány.
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VII. Az adattovábbítás

8. Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
(Alapítvánnyal) vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak. (GDPR 4. cikk)
9. Adatvédelmi tisztviselő: Az Alapítvány a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése
érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, szerepét dr. Frank Orsolya tölti be.
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7. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH): A GDPR-ban és
az Infotv.-ben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóság.

Adatkezelés
megnevezése

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
időtartama

Adatok
forrása

Adatfeldolgozó

szerződés

szerződés
létrejötte

szül.név,
anyja neve,
lakhely,
állampolgárság, szül.hely,
idő

szerződés
megszűnéséig

érintettől

nincs

Egyéni támogatási pályázat
és kuratórium
döntése alapján kiírt pályázat

hozzájárulás

pályázat
elbírálása,
támogatás
kifizetése

szül.név,
anyja neve,
lakhely,
állampolgárság, szül.hely,
idő

visszavonásig, vagy cél
megvalósulásáig

érintettől

"Kurátor"
Alap- és Alapítványkezelő Kft.

Légzésfigyelő
használatára
kötött szerződés

szerződés

szerződés
létrejötte, vis�szavételhez
megkeresés
lehetősége

szül.név,
anyja neve,
lakhely,
állampolgárság, szül.hely,
idő

1 év +
meghosszabítható 2x6
hónapra

érintettől

nincs

Szociális pályázat

hozzájárulás

pályázat
elbírálása,
támogatás
kifizetése

szül.név, anyja neve, lakhely, állampolgárság,
szül.hely, idő,
jövedelemre
és vagyoni
helyzetre
vonatkozó
adatok,
egészségügyi adatok

sikeres pályázat esetén
a határozat
meghozatalát követő 8
évig, sikertelen pályázat
esetén az
elutasítást
követő 90
napig

érintettől

"Kurátor"
Alap- és Alapítványkezelő Kft.

Fénykép és/
vagy videofelvétel készítése
a támogatottról

hozzájárulás

társadalmi felelősségvállalás célja megvalósulásának
igazolása 3.
személyek felé

támogatott
arcképmása
és/vagy
hangja

hozzájárulás
visszavonásáig, de
legfeljebb az
adatkezelési
nyilatkozat
aláírásától
számított 5
évig

érintettől

nincs

Önkéntes szerződés
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I. számú melléklet –
Az Alapítvány adatkezelési tevékenységei

