ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Tisztességes Választásért Alapítvány (székhelye:
1015 Budapest, Csalogány utca 12., I. em. 3., adószáma:
8015937-1-41, a továbbiakban: Adatkezelő), az alábbiak
szerint alkotja meg adatkezelési tájékoztatóját az
Általános adatvédelmi rendelet1 (a továbbiakban:
GDPR) és az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzata
alapján, ideértve különösen a GDPR 12. és 13. cikk az
Adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának III. fejezet 1. és
2. pontját:
I. RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ
INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK
ÉRINTETTŐL TÖRTÉNŐ GYŰJTÉSE ESETÉN
1.

Az adatkezelőnek és az adatkezelő
képviselőjének a kiléte és elérhetőségei

1.1. Az Adatkezelő:
Neve:
Tisztességes Választásért
Alapítvány
Székhely:
1015 Budapest, Csalogány utca 12., I.
em. 3.
E-mail cím:
titkar@tva.hu
Web:
www.tva.hu
Adószáma:
8015937-1-41
Közhasznúsági közhasznú szervezet
fokozat:
Nyilvántartási
01-01-0010946.
száma:
2.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

A személyes adatok tervezett kezelésének
célja, valamint az adatkezelés jogalapja
2.1.
2.1. Az adatkezelés célja:
Az Alapítvány működéséhez kapcsolódó
adatkezelés az alábbiak szerint:
az Alapítványhoz érkező bejelentések kezelése;
az
Alapítvány
önkéntesei
adatainak
nyilvántartása;
az adatkezelő, mint munkáltató által kötött
munkaszerződésekből fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése,
vezető
tisztségviselőinek, és a felügyelő bizottsága
tagjainak a személyes adatai kezelése;
az adatkezelő, mint megrendelő/vállalkozó által
kötött vállalkozási szerződésekből fakadó jogok
és kötelezettségek teljesítése;
az adatkezelő, mint megbízó/megbízott által
kötött megbízási szerződésekből fakadó jogok
és kötelezettségek teljesítése;
az adatkezelő, mint fél által kötött további
egyéb szerződésből fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése;
Számviteli-,
valamint
adóés
járulékkötelezettségek teljesítéséhez szükséges
adatkezelés.
2.2.
2.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása;2
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik
természetes
személy
létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;

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 (GDPR).
2 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Adatkezelési
szabályzat II. fejezet 2.1.1. pont
1

2.2.5.

2.2.6.

3.

az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre
ruházott
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásának
keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik
fél
jogos
érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

3.1.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is,
akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot
teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az
érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai
nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett
ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet
szó például olyankor, amikor releváns és
megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az
adatkezelő között, például olyan esetekben,
amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy
annak alkalmazásában áll.
A jogos érdek fennállásának megállapításához
körültekintően meg kell vizsgálni, hogy az
érintett a személyes adatok gyűjtésének
időpontjában
és
azzal
összefüggésben
számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre
az adott célból kerülhet sor.
Az érintett érdekei és alapvető jogai
elsőbbséget
élvezhetnek
az
adatkezelő
érdekével szemben, ha a személyes adatokat
olyan körülmények között kezelik, amelyek
közepette az érintettek nem számítanak további
adatkezelésre

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

A személyes adatok továbbítása

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az
Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően
továbbíthatja, az alábbi címzettek részére:
Bíróság;
Rendőrség;
Ügyészség;
Nemzeti Adó-és Vámhivatal;
Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatósága;
Önkormányzati adóhatóság;
Egyéb, az uniós, vagy tagállami jog szerint
hatósági és ellenőrzési jogkörrel rendelkező
szerv;
Az
adatkezelő
részére
számviteli
szolgáltatást nyújtó személy;

5. A harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére továbbított személyes adatok
5.1.

Személyes adatok továbbítása harmadik
országba, vagy nemzetközi szervezet részére
kizárólag az Adatvédelmi szabályzat V.
fejezetének rendelkezései szerint kerülhet sor.
II. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.
1.2.

1.3.

A személyes adatok tárolásának időtartama
1.1.
Az
adatkezelés
jogalapja
az
érintett
hozzájárulása, az adattárolás időtartama: az
adatok bejelentésének időpontjától az
adatváltozásbejelentésig tart.
Amennyiben az érintett az adatkezelési célok
vonatkozásában az Adatkezelővel fennálló
jogviszonyaiból származó kötelezettségeit nem
teljesíti, az adatkezelés jogalapja módosul, az
adattárolás
időtartama:
az
érintett
kötelezettségének teljesítéséig tart.

1.4.

Amennyiben az érintett adatainak tárolását
külön jogszabály határozza meg, az adattárolás
időtartama:
a
külön
jogszabályban
meghatározott elévülési határidő.

2.
2. Adathozzáférés, adathelyesbítés, adattörlés,
adatkezelésének korlátozás, tiltakozás a
személyes adatok kezelése ellen és
adathordozhatóság
2.1.
2.1. Adathozzáférés
2.1.1.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon.
2.2.
2.2. Adathelyesbítés

2.2.1.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse 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.
2.3.
2.3. Adattörlés

2.3.1.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
2.4.
2.4. Az adatkezelés korlátozása

2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.

2.4.1.
2.4.1.1.

2.4.1.2.
2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.2.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
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;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi
az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett
igényli
azokat
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez; vagy
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 adatkezelő minden olyan címzettet
tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha

1

ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére
az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
2.5.
2.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
ha:
2.5.1.1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
2.5.1.2. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik
fél
jogos
érdekeinek
érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek;
2.5.1.3. ideértve a fenti rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
2.5.2. 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.
2.6.
2.6. Adathordozhatóság

cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu

2.5.1.

2.6.1.

2.6.3.

2.6.4.

3.

6.
6.1.
7.
7.1.

Az érintett személyes adatszolgáltatása
hozzájárulásán, szerződéses kötelezettségen,
vagy jogszabályon alapulhat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Alapítvány automatizált döntéshozatalt és
profilalkotást nem végez.
A céljától eltérő célból további adatkezelés
Amennyiben
az
Adatkezelő
a
jelen
tájékoztatóban foglalt céloktól eltérő célból
további adatkezelés kíván végezni, a további
adatkezelést megelőzően tájékoztatja az
érintettet erről az eltérő célról és a jelen fejezet
2. pontjában és annak alpontjaiban említett
minden releváns kiegészítő információról.

Budapest, 2018. április 6.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor
visszavonja.
A
hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása
ugyanolyan egyszerű módon történik, mint
annak megadása, az adatkezelő által
rendszeresített formanyomtatványon.

4.
4.1.

5.1.

A személyes adat szolgáltatásának alapja

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés: az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása
során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok
adatkezelők
közötti
közvetlen
továbbítását.
Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem
sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott
közhatalmi
jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

2.6.2.

3.1.

5.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett panaszával a tagállami felügyeleti
hatósághoz fordulhat, amint a felügyeleti
hatóságot a tagállami jogalkotó kinevezi. A
felügyeleti hatóság várhatóan:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
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