Adatvédelmi Tájékoztató
Kérjük, szíveskedjen elolvasni az alábbi tájékoztatót, mely az Ön személyes adatainak kezelésére
vonatkozó információkat tartalmazza.

1./ Ki az Ön személyes adatainak kezelője?
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő telephelye:
Adatkezelő e-mail címe
Adatkezelő honlapja
Adatkezelő képviselője:

Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Alba Innovár Digitális Élményközpont 8000
Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 7.
info@albainnovar.hu
www.albainnovar.hu
Laufer Tamás

Az Adatkezelő az Ön adatait a vonatkozó jogszabályok alapján kezeli, melyek a következők:
-

-

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, a továbbiakban: GDPR), továbbá
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény határozza meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. június 2. napjától visszavonásig tart, mellyel
egyidejűleg új tájékoztatót teszünk közzé.

2./ Milyen célból, mi alapján, meddig kezeljük a személyes adatokat?
2.1. Adatkezelés az osztályos napokon való részvétel céljából
Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy alapítványi célkitűzésünket, a tanulók kompetenciáinak
fejlesztését a köznevelési intézmények által kezdeményezett, és a részvevő tanulók által ingyenesen
látogatható programokon keresztül is megvalósíthassuk.
Ezzel az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek (tanulónak, illetve törvényes képviselőjének) joga
van tiltakozni!
személyes adat

az adatkezelés célja

a
kezdeményező
személy
(jellemzően a köznevelési
a program igénybevétele érdekében szükséges kapcsolattartás
intézmény képviselője) neve, email címe, telefonszáma
a programon részt vevő tanulók a program kialakítása a létszám figyelembevételével történik, a
neve
diákok nyakpántot kapnak, melyet névre szólóan előre elkészítünk
Az adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), hogy az alapítványi
céljaink megvalósítása érdekében ismeretterjesztő programokat valósítsunk meg iskolai osztályok,
tanulói csoportok részére.

Az adatokat a program megvalósítását követő 8 év elteltével töröljük, tekintettel arra, hogy a
támogatásokkal való elszámolások alapjának tekinthetők.
Az adatok forrása mindkét érintetti kör vonatkozásában a kezdeményező személy.
Az adatokat azon munkavállalóink ismerhetik meg, akik a program megvalósításával kapcsolatos
feladatokat végzik. Az adatokat Székesfehérvár MJV Önkormányzata részére a támogatásokkal való
elszámolás céljából továbbíthatjuk.
Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk az adatokat.
2.2. Az általunk nyújtott szolgáltatások (pl. szakkörök, táborok, nyílt napok) nyújtása céljából
folytatott adatkezelés
Az adatkezelés célja ez esetben olyan szolgáltatások nyújtása, melyeken a tanulók alkalomszerűen, vagy
rendszeresen részt vesznek. E szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket jellemzően a szülők (törvényes
képviselők) kötik meg annak érdekében, hogy gyermekük a kívánt programon részt vegyen.

személyes adat
a szerződő fél/nyílt napra
jelentkező neve
a szerződő fél/nyílt napra
jelentkező
e-mail
címe,
telefonszáma, tábor esetén
lakcíme
a programon részt vevő tanuló
neve
a programon részt vevő tanuló
születési éve, hónapja

az adatkezelés célja
a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás
a
szolgáltatással
kapcsolatos
információk
közlésére,
kapcsolattartásra szolgál, pl. Önt e-mailen értesíthetjük arról, ha az
Ön által megjelölt időpontra meghirdetett foglalkozás elmarad
a programon történő részvétel érdekében történő azonosítás
annak ellenőrzése, hogy a szakkör kiírásának megfelelő
korosztályú-e a gyermek

a szakkör kiírásának megfelelően az évfolyam elvégzéséről
a programon részt vevő tanuló
információként szolgál, illetve információ arról, hogy
iskolája, osztálya
székesfehérvári, vagy más egyéb iskolába jár-e a tanuló
a nyílt napra jelentkezővel
a programon történő részvétel érdekében történő azonosítás
együtt érkezők neve
Az adatkezelés jogalapja az igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és
teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pont).
E célból és jogalapon az adott szerződéssel kapcsolatos polgári jogi (eljárásjogi és anyagi jogi) igények
elévüléséig – legalább a jogviszony megszűnését követő 5 évig – kezeljük az adatokat.
Az adatok forrása mindkét érintetti kör vonatkozásában a szerződő fél, vagyis a szülő (törvényes
képviselő), illetőleg amennyiben a programon részt vevő a 18. életévét betöltötte, úgy e nagykorú
szerződő fél.
Az adatokat azon munkavállalóink ismerhetik meg, akik a program megvalósításával kapcsolatos
feladatokat végzik. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk az adatokat.

2.3. Az ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások számlázásával összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja a nyújtott szolgáltatások díjáról az arra megszabott formában és tartalommal
készített számla kiállítása. Ez az adatkezelés kötelező annak érdekében, hogy a jogszabályban foglalt
számlázási kötelezettségünknek eleget tegyünk.
személyes adat

az adatkezelés célja

a szerződő fél neve, lakcíme,
a számla kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírásoknak
adószáma,
a
szolgáltatás
történő megfelelés
jellemzői
Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-167.§-ai alapján jogszabályban
előírt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés c. pont).
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése szerint a számla kibocsátásától számított
8 év elteltéig kötelesek vagyunk tárolni a kibocsátott számlákat.
Az adatokat azon munkavállalóink ismerhetik meg, akik a számlázással kapcsolatos feladatokat végzik.
Rajtuk kívül a jogszabályban foglalt esetekben, hatósági felhívás esetén továbbíthatjuk pl. az
Adóhatóság részére. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk az
adatokat.
2.4. Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja, hogy az igénybe vehető aktuális szolgáltatásokról, jövőbeni programokról
(foglalkozásokról, szakkörökről stb.) e-mail útján történő tájékoztató levelet, hírlevelet küldjünk
azoknak, akik ehhez hozzájárulnak. Az adatszolgáltatás nem kötelező, az az Ön – jelen tájékoztatóban
foglaltak megismerését követő – önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

személyes adat

az adatkezelés célja

a hírlevélre regisztráló neve e- közvetlen tájékoztatás az általunk szervezett programokról,
mail címe
igénybe vehető szolgáltatásokról, melyekről az Ön által megadott
e-mail címre időszakosan, vagy rendszeresen levelet küldünk
a
hírlevélre
regisztráló amennyiben a hírlevélre regisztráló a 16. életévét nem töltötte be,
törvényes képviselőjének neve, úgy hozzájárulásának érvényességéhez szülőjének/törvényes
e-mail címe
képviselőjének beleegyezése szükséges
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a/ pontja).
Az adatokat e célból hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását bármely
elérhetőségünkön keresztül megteheti.
Az adatokat azon munkavállalóink ismerhetik meg, akik a hírlevélküldéssel kapcsolatos feladatokat
végzik, más személy részére, harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk
az adatokat.

2.5. A www.albainnovar.hu honlapon megvalósuló adatkezelés
A honlapunkon sütiket használunk egyfelől abból a célból, hogy a honlap megfelelően működjön, ezek
az alábbiak:

a honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütik:
süti neve

alkalmazásának célja

az adatkezelés
időtartama

az adatkezelés
jogalapja

cookieconsent_dismissed

a cookie kezelés
elfogadásának rögzítése

1 év

jogos érdek

PHPSESSID

munkamenet azonosító

munkamenet

jogos érdek

A honlapon szolgáltatásainak igénybevétele érdekében tőlünk független harmadik személyek is
helyezhetnek el sütiket, melyek működésére nincs ráhatásunk (pl. clodflare.com, google.com) A
leggyakrabban használt szolgáltatást figyelembe véve például a YouTube videókat
a www.Youtube.com tárolja, de azok a honlapunkról közvetlenül is lejátszhatók, mely esetben az adatai
továbbításra kerülnek a YouTube-hoz. A YouTube hirdetés, piackutatás valamint szolgáltatásának
optimalizálásának céljára használja az Ön adatait. Erről bővebben a YouTube adatkezelési
tájékoztatójában olvashat, és amennyiben Ön tiltakozni kíván az adatkezelés ellen, úgy azt közvetlenül
a YouTube-nál jelentheti be.
Mindezek mellett böngészőjében engedélyezheti, vagy tilthatja a sütik működését, ez esetben fontos,
hogy amennyiben a honlapunk működéséhez szükséges sütiket is letiltja, úgy előfordulhat, hogy a
honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően.
2.6. A Facebookon és Instagramon megvalósuló adatkezelés
Facebook és Instagram oldalunkon működésünkkel, programjainkkal kapcsolatos információkat,
tartalmakat osztunk meg, melyeket a felhasználók megoszthatnak, kommentálhatnak stb.
Az adatkezelés célja a felhasználókra vonatkozó személyes adatok aggregált, anonim módon történő
gyűjtése, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy az oldal tartalmai és a szolgáltatásunk után
érdeklődőket bizonyos tulajdonságok (pl. kor, nem, lakóhely) alapján behatároljuk, így fejleszthetjük az
oldal tartalmait, vagy helyezhetünk el hirdetéseket.
A Facebook oldalunk használata során keletkező és gyűjtött személyes adatok tekintetében Facebook
Ireland Limited és Alapítványunk a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőként jár el. Az erre
vonatkozóan létrejött megállapodást itt található:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Az Instagram és a Facebook adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalakon olvasható:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Amennyiben Ön Facebook vagy Instagram felhasználóként szabályozni kívánja, hogy a profilján milyen
adatokat tesz közzé, úgy a vonatkozó beállításokat a profilján tudja végrehajtani.

3./ Kik, milyen tevékenységgel működnek közre az egyes adatkezelések
végrehajtásában (adatfeldolgozók)?
ARPANET Informatikai Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. (http://www.arpanet.hu) felel a tárhelyért
és a honlap működéséért.
A könyvelést a tal90junior Kft. 8000 Székesfehérvár, Lakatos u. 5. 1/1. végzi.

4./ Milyen intézkedéseket alkalmazunk az adatok védelmében?
A digitalizált adatokat korlátozott hozzáférésű saját szerveren tároljuk. A bizalmasság érdekében az
adatokhoz való hozzáférés szabályozott felhasználói jogosultsághoz kötött. Az adatok és az operációs
rendszer biztonságát szoftveres és hardveres védelmi eszközök biztosítják, melyeket naprakészen
tartunk és frissítünk.
A fizikai adathordozókon és a papíralapon kezelt dokumentumokat riasztó- és megfigyelő rendszerrel
ellátott telephelyünkön tároljuk.

5./ Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?
Hozzáféréshez való jog
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen, akkor Ön jogosult
megkapni az alábbi információkat:
-

-

milyen személyes adatait, milyen cél érdekében kezeljük, és erre mi alapján vagyunk erre
jogosultak,
honnan jutottunk az Ön adataihoz, és mikortól meddig kezeljük azokat,
a nevünkben adatfeldolgozóként más személy részt vesz-e az adatkezelés folyamatában, és ha
igen, akkor ki az, mi a címe, és milyen feladatot végez az adatkezelés során
sor került-e az Ön adatainak bárki részére történő továbbítására, és ha igen, úgy kinek a részére,
milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel összefüggésben,
ha adatait az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió tagállamai, Norvégia, Lichtenstein,
Izland) kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, akkor a megfelelő adatkezelés
garanciáiról,
ha az adatkezelés során automatizáltan, vagyis emberi beavatkozás nélkül születik Önre
vonatkozó döntés, úgy ennek ténye, és az Önre gyakorolt hatása.

Az Ön hozzáférési joga kiterjed arra is, hogy az adatairól másolatot kapjon, melynek adminisztratív
költségekeit érvényesíthetjük Önnel szemben. A másolat kiadásának korlátja, hogy az nem érintheti
hátrányosan mások jogait.
Helyesbítéshez való jog
Ön bármikor kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, amennyiben azok nem
megfelelőek, pontatlanok vagy hiányosak.

Előfordulhat, hogy a helyesbítést megelőzően ellenőriznünk kell, hogy a személyes adat valóban
helyesbítésre szorul-e, mely esetben az ügy tisztázásáig nem helyesbítjük, hanem korlátozottan kezeljük,
vagyis azon a tároláson kívül más műveletet nem végzünk.
Törléshez való jog
Ön bármikor jogosult kérni adatainak törlését, ha az adatkezelésre az eredetileg meghatározott célból
nincs már szükség. Az adatokat akkor is töröljük, ha azokat jogellenesen kezeltük, vagy jogszabály írja
elő az adatok törlését.
Ha az adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön visszavonja a hozzájárulását, úgy a
hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az azért nem lehetséges, mert az
adatok kezelésére más okból van szükség. Ilyen ok lehet például harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése.
Fontos, hogy a fentiek szerint az adatok törlésére vonatkozó feltétel bekövetkezése esetén sem nem
törölhetünk olyan személyes adatot, amelynek kezelése jogszabályba foglalt kötelezettsége, jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, vagy közérdekű archiválási, továbbá
statisztikai célból szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön bármikor kérheti az adatkezelés korlátozását, mely azt jelenti, hogy a tároláson kívül más módon
nem használhatjuk fel azokat, kivéve, ha Ön ahhoz hozzájárul, vagy az adatok felhasználása jogi igények
érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
A korlátozásra akkor kerülhet sor, ha Ön
-

vitatja, hogy az általunk kezelt adatai pontosak, és ellenőrizni kell az adatok pontosságát,
ellenzi, hogy adatait töröljük, és kéri azok megőrzését, annak ellenére, hogy az adatkezelés
jogellenes volt,
igényli, hogy adatait megtartsuk, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni
(például pert szeretne indítani), bár az adatok kezelésére már nincs szükségünk,
tiltakozott az adatkezelés ellen, de vizsgálni szükséges, hogy az Ön tiltakozása megalapozott-e.

Amennyiben sor kerül a korlátozás feloldására, úgy arról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ha
nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok az adatok kezelésére, amely elsőbbséget élvezne az Ön igényével
szemben, akkor a tiltakozás eredményeképpen az adatokat töröljük.
Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
Amennyiben egy automatikus gépi folyamat úgy eredményez döntést Önre nézve, hogy abban
semmilyen módon nincs emberi közreműködés, úgy Önnek joga van arra, hogy e döntés ne terjedjen ki
Önre.
Ha döntéshozatal az Ön hozzájárulásán alapul, vagy arra szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében kerül sor, úgy Ön kérheti, hogy ügyintézőnk vizsgálja felül a döntést.
Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által hozzájárulás alapján, vagy az Ön által kötött szerződés teljesítése érdekében
megadott, és információs rendszerünkben elektronikusan kezelt személyes adatokat kiadjuk
elektronikus formátumban az Ön számára úgy, hogy azt másik adatkezelőnek továbbíthassa.

6./ Hogyan gyakorolhatja az Önt megillető jogokat?
Ön a jogainak [hozzájárulás visszavonása, hozzáférés (tájékoztatás), helyesbítés, korlátozás (zárolás),
törlés, tiltakozás illetve adatainak hordozása) gyakorlására vonatkozó igényét, kérelmét bármikor
bejelentheti elérhetőségeinken.
Az Ön kérelmére a válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától
számított 1 hónapon belül megadjuk. Ha a kérelem teljesítése alapos okkal nem lehetséges e határidőn
belül, akkor az Ön értesítése mellett meghosszabbíthatjuk 2 hónappal ezt a határidőt.

7./ Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
Ha Ön sérelmesnek tartja az eljárásunkat az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor
célszerű panaszával elsősorban az hozzánk fordulni az info@albainnovar.hu e-mail címen. A panaszát
megvizsgáljuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a panaszban foglaltakat orvosoljuk.
Ha a fentiek ellenére a sérelmei továbbra is fennállnak, vagy panaszát hivatalosan, közvetlenül hatóság
előtt szeretné megtenni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
A fentieken túlmenően Ön adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, mely esetben a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéknél is benyújthatja keresetét.
Kelt 2021. október 12.

