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Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítvány
Adatkezelési tájékoztató Ügyfél adatok kezelésére vonatkozóan
A Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítvány (továbbiakban Adatkezelő) az
ügyfelei adatairól nyilvántartás vezet. A nyilvántartás vezetése a hatályos jogszabályok,
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)
rendelkezései alapján történik. Az adatkezelés során figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is.

ADATKEZELŐ NEVE:
VÁLLALKOZÁST ES EGZISZTENCIATEREMTÉST ELŐSEGITŐ KÖZALAPITVÁNY

Adatkezelő elérhetősége:
Szervezet székhelye:
Szervezet cégjegyzékszáma:
Szervezet adószáma:
Szervezet vezető tisztségviselője:
Szervezet tevékenysége:
Adatkezelésért felelős vezető
Név:
e-mail
Tel.:

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGELYESI UTCA 113.
19097776-2-07
Tóth András igazgató
Vállalkozásfejlesztés és innováció

Tóth András igazgató
toth.andras@szvk.hu
+36 22 514 126

Adatkezelés célja és jogalapja:
Az adatkezelés célja és jogalapja szerződés teljesítése. A GDPR 6. cikk (1) (b) pontja szerinti
jogalap természetes személy szerződéses partner személyes adatainak kezelésére.
Munkavállalók adatainak kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint.

Érintettek kategóriái:
Ügyfelek képviselői és kapcsolattartásra meghatalmazott munkatársainak adatai.

Személyes adatok kategóriái:
Az érintett elérhetőségi adatai (Név, email cím, telefonszám).
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Címzettek kategóriái:
A szerződéses adatokhoz adatfeldolgozóként hozzáféréssel rendelkezik:
Önkormányzati Informatikai Központ NonProfit Kft.
Balogh Zsuzsanna EV.
Molnár Antalné
Dr. Németh Attila Ügyvéd

Általános informatikai üzemeltetés, hosting
Számviteli feladatok ellátása
Könyvvizsgálat
Jogi tanácsadás

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.

Törlésre előirányzott határidők:
A rögzített adatok az adatkezelési céljának megszűnésével vagy az Érintett hozzájárulásának
visszavonását követően a törvényben és rendeletben meghatározott határidőn belül kerülnek
törlésre.

Adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogok
Az érintettek, a GDPR Rendelet III. fejezete alapján, jogosultak arra, hogy az Adatkezelő és az
annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adatai vonatkozásában:
•

az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

•

kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

•

kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban:
helyesbítéshez való jog),

•

kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés
korlátozásához való jog),

•

kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az érintettet a törvény szerint megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást
kérjen, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy az adatok
törlését (Infotv. 14. §). A jelen pont szerinti tartalmú kérelmeket (a jogszabályi feltételek
fennállása esetén) azok benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt
napon belül el kell bírálni és a döntésről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet
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elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni kell. A tájékoztatást az Infotv. 15. §
(1) bekezdése szerint könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal kell teljesíteni.
Az érintett jogainak érvényesítése ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme
alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az
Adatkezelő jogszerűen mellőzi.
Az Adatkezelő az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben
közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra
adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy
egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és
ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Az érintettek hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) a kezelt személyes adatok forrását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) a kezelt személyes adatok körét,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve
a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának
szempontjait,
f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának
ismertetését,
g) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét és
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h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi
incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett
intézkedéseket.
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja.
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeliAz érintett személyes megkeresés esetén, kizárólag a saját személyes adataival kapcsolatos
adatkezelésbe tekinthet bele oly módon, hogy más érintett személyes adatairól, azok kezeléséről
semmilyen információt sem nyerhet.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben kétséget kizáróan bizonyítja a pontos
személyes adatok valódiságát. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Az Adatkezelő köteles az érintett nyilatkozatának birtokában a pontatlan személyes adatok
helyesbítésére, a hiányos személyes adatok kiegészítésére.
Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok
pontosságát, teljességét és naprakészségét.
Ha a vizsgálat eredményeként az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok
pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azokat kizárólag abban az esetben
továbbíthatja, ha
a) az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és
b) az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával,
teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésére álló információkról.

Törléshez való jog
Az érintett írásos megkeresése esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása
esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott
kötelező adatkezelésekre.
Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése
tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok
kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt
személyes adatok esetében.
Az Adatkezelő azonnal végrehajtja az általa kezelt adatok törlését, ha

•

az adatkezelés jogellenes,
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•

az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges,

•

az adatkezelés jogalapja megszűnt,

•

az érintett az adatkezeléséhez adott hozzájárulást írásban visszavonja vagy személyes
adatinak törlését kezdeményezi,

•

annak végrehajtását bírósági ítélet rendeli el, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) az adatkezelés jogellenességét megállapítja,
elrendeli az adatok törlését és az Adatkezelő e döntés ellen bírósághoz nem fordul.

Az adatok törlését az Adatkezelő utasítására a kijelölt személy hajtja végre. Az adattörlés
végrehajtójának azonosítóját, a végrehajtás idejét az adatfeldolgozó rendszerben
visszakereshető módon naplózni kell, a naplóállományt 10 évig meg kell őrizni.

Zároláshoz való jog
Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes
adataikezeléséta Hatóság korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével
és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával)amennyiben-vitatja a személyes adatai
pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg
ellenőrzi 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).

Technikai és szervezési intézkedések leírása:
Az Adatkezelő elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok
hozzáférése csak a feljogosított személyek számára lehetséges.

Jogorvoslat:
Információ, panasz
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata
céljából.
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A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL
http://naih.hu

Bíróság
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak
gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben
szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes
lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A
lakóhelye
vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
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