Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke szerinti információkról
Hivatkozott jogszabályok:
- Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályokat az Általános adatvédelmi rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) tartalmazza (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.).
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

I. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető információk
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Nemzetközi Cseperedő Alapítvány
székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 28.
telefon: +36706462746
e-mail: info.cseperedo@gmail.com
Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei:
G and G Controlling Kft. (feladat: könyvelés)
1162 Budapest, Timur utca 46.
telefon: +36307812331
II. A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapjai:
Az adatkezelés céljai:
Az Alapítvány az érintettek személyes adatait az Alapító Okiratában foglalt céljai elérésének érdekében
végzett tevékenységeinek ellátása céljából kezeli. Az Alapítvány az alábbi célok érdekében kezeli az
érintettek személyes adatait:
- Kapcsolatfelvétel és kommunikáció: Az érintett által küldött megkeresés megválaszolása,
segítségnyújtás, kommunikáció.
- Szolgáltatás igénybevétele (szerződés nélkül/szerződéssel): A nyújtandó szolgáltatás
kiválasztásának segítse, az érintett diagnosztikai vagy terápiás helyzetben való értékelése, a
szolgáltatás megvalósulásának biztosítása, minőségének ellenőrzése, az elért eredmények
kiértékelése és dokumentálása.
- Pályázat: Az Alapító Okiratban foglalt célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása.
- Alapítványi programok: Az Alapítvány céljainak, működésének, programjainak és eredményeinek
bemutatása nyomtatott vagy elektronikus formában.
- Könyvtári szolgáltatás: Az Alapító Okiratban foglalt célok eléréséhez szükséges szolgáltatások
biztosítása.
- Oktatás: Az alapítvány oktatási tevékenységének (például szülői workshop, terepgyakorlat)
biztosítása.
- Minőségbiztosítás: Az Alapító Okiratban foglalt célok eléréséhez szükséges szolgáltatások
minőségének javítása.
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Az adatkezelés jogalapjai
Az Alapítvány adatkezelésének jogalapját a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás,
b) pont szerinti szerződéses jogalap, c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve f) pont szerinti
jogos érdek képezi.
Az adatkezelés jogalapjára vonatkozó részletes információkat a jogosultak részére készült Tájékoztató
tartalmazza jogcímenkénti bontásban.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Az Alapítvány, mint adatkezelő az érintettel vagy annak szülői felügyeleti jogát gyakorló szülőjével
történő együttműködés keretében, az érintettnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos vagy az igénybe
vett szolgáltatás során keletkezett adatokat küldhet meg és fogadhat az érintettel vagy annak szülői
felügyeleti jogát gyakorló szülőjével egyeztetett címzetteknek és címzettektől.
Az adattovábbításról és az adatok megosztásáról részletes információkat az érintettek részére készített
Tájékoztatás tartalmaz.
Amennyiben valamely hatóságtól, bíróságtól megkeresés érkezik, úgy az adatkezelő a megkeresést a
hatályos jogszabályok szerint eljárva teljesíti.

III. Kiegészítő információk
Az adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az alábbi kiegészítő
információkat biztosítja az érintettek részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama
A Rendelet 5. cikk (1) bekezdés szerinti korlátozott tárolhatóság elve azt jelenti, hogy a személyes
adatok csak addig tárolhatók, amíg az adatkezelés célja megvalósul, azaz személyes adatok nem
halmozhatók fel korlátlanul.
Az Alapítvány célja, hogy támogassa a kommunikációs és szociális nehézségekkel küzdő, elsősorban
autizmussal élő gyermekeket és a környezetükben élőket. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a
személyes adatok tárolásának maximális időtartama a Ptk. 6:22. §-a szerint általános elévülési idő
szerinti öt év.
Az egyes adatkategóriák vonatkozásában a tárolás maximális időtartama jogszabályi rendelkezésekhez
igazodva hosszabb is lehet.
Az egyes adatkategóriákra meghatározott adatkezelések időtartamát részletesen a jogosultak részére
készített Tájékoztató tartalmazza.
Adatkör: az érintett hozzájárulása vagy az Alapítvánnyal meglévő szerződéses kapcsolata alapján
megadott személyes adatok függetlenül attól, hogy azokat személyesen, telefonon, postai vagy
elektronikus úton adta át az Alapítványnak.
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Az érintett jogai
2.1. Az érintett az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő milyen adatokat
kezel az érintettre vonatkozóan (hozzáféréshez való jog).
2.2. Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat a valóságnak megfelelően
helyesbítse (helyesbítéshez való jog).
2.3. Az érintett kezdeményezheti, hogy az ő vonatkozásában nyilvántartott adatokat az adatkezelő
törölje (törléshez való jog).
2.4. Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő az ő vonatkozásában kezelt személyes adatok
körét korlátozza (a személyes adatok korlátozásához való jog).
2.5. Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog, amennyiben a 2.1-2.4. pontok szerinti
nyilatkozataival ellentétes adatkezelést végez az adatkezelő (tiltakozáshoz való jog).
2.6. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatóság azt jelenti, hogy
az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
2.7. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása
nem érinti a visszavonás előtt az hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
2.8. Az Általános adatvédelmi rendelet 77. cikke biztosítja, hogy minden érintett panaszt nyújthasson
be egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti a Rendeletet. Az érintett az adatkezelési tevékenységgel összefüggő panaszát a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz jogosult benyújtani az alábbi
elérhetőségeken:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu
2.9. A Rendelet 12. cikk (4) bekezdése, valamint az Info tv. 22. §-a alapján az érintett jogosult bírósághoz
fordulni jogai megsértése esetén. Az adatkezelő kérésre bármikor tájékoztatást nyújt a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
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