A Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány Adatvédelmi Tájékoztatója
Tisztelt Látogató!
Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót szíveskedjen az Alapítványunkkal történő
kapcsolatfelvételt megelőzően figyelmesen elolvasni. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató Partnereink
részére folyamatosan elérhető a Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány (székhely: 6800
Hódmezővásárhely, Dáni u. 15., nyilvántartási száma: 06-01-0000675, adószám: 18456839-1-06.
statisztikai számjel: 18456839-9499-569-06; a továbbiakban: Alapítvány) által üzemeltetett
https://dsgm.eu honlapon, továbbá az Alapítvány székhelyén.
Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk
az Ön személyes adatainak az Alapítványunk által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében,
hogy az uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően
értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi
incidensek kezelésének módjáról.
Tájékoztatjuk, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató a 2018. május 25. napjával hatályba lépett Európai
Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezései alapján került kiadásra.
Alapítványunk az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott
valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése
érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerülnek kezelésre, azok védelmet élveznek az arra
jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással, illetve törléssel szemben.
Alapítványunk biztosítja az adatok vétlen megsemmisülés, sérülés, illetve nyilvánosságra kerülés elleni
védelmét.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató I-III.) pontja az Alapítvány tevékenységeivel összefüggő egyes
adatkezelésekről ad tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására
vonatkozóan a tájékoztató IV.) pontjában, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről a V.) pontban
tájékozódhat.
I.) A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a honlap meglátogatása
során az Ön számítógépén kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A süti a
látogatói szokások rögzítésére alkalmas, melyeket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve
beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói
munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő
sütiket (ún. szükséges sütiket) használunk.
A sütik azok elfogadása esetén sem gyűjtenek és nem jegyeznek meg személyes adatot, a látogató a
sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a Honlap szolgáltatásait.
A sütikről bővebben az Alapítványunk sütiszabályzatában tájékozódhat.
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II.) Az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő eseményekkel kapcsolatos adatkezelés
Önnek lehetősége van az Alapítványunk által megrendezésre kerülő eseményekre, rendezvényekre az
eseményen való részvétel érdekében az esemény helyszínén, illetve a Kuratórium elnökénél előzetesen
regisztrálni.
A kezelt adatok köre:
- teljes név
- lakcím
- aláírás
Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Alapítványunk jelen
Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a
regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Alapítványunk biztosítja, hogy Ön a
regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról. Tájékoztatjuk,
hogy a regisztrációs ív kitöltésével Ön a jelen pontban foglaltak szerinti adatkezeléshez hozzájárulását
adja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!
Az adatkezelés célja:
A megadott adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja az rendezvényen megjelenő
személyek létszámát a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében, továbbá ellenőrizni tudja
a részt vevő személyek személyazonosságát annak érdekében, hogy az esetleges rongálások, lopások és
egyéb káresemények felmerülése valamint jogsértő magatartások tanúsítása esetén a szükséges jogi
lépéseket megtehesse.
Az adatkezelés időtartama:
Az Alapítványunk által meghirdetett eseményre történő regisztráció során megadott adatokat
Alapítványunk a regisztráció tárgyát képező esemény végéig kezeli, ezt követően az adatok törlésre
kerülnek.
Amennyiben Ön a regisztrációját az esemény megkezdése előtt vissza kívánja vonni, erre a
dsgm.vasarhely@gmail.com e-mail címre küldött, törési kérelmet tartalmazó elektronikus levél
megküldésével van lehetősége. Ebben az esetben a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő
munkanapon belül az adatot –az adatra ható közvetlen manuális módon történő beavatkozással –
töröljük.
III.) Az Alapítvány által nyújtott ingyenes gyógytorna kezelés kapcsán megvalósuló adatkezelés
Alapítványunk lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben egészségi szempontból indokolt, egyszeri
vagy több alkalmas ingyenes gyógytornakezelésen vegyen részt. Az ingyenes kezelést az Alapítvány
korlátozott időkeretben, előzetes egyeztetés alapján nyújtja.
Az adatkezelés célja:
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Az adatkezelés célja, hogy a kezelésen résztvevő személy személyazonosságát megállapítsuk, vele a
kezelések időtartama alatt kapcsolatot tartsunk. A személyazonosság megállapítása a kezelések
személyre szabott, egyéni szükségletekhez igazodó kezelési módszer meghatározása céljából szükséges.
A kezelés során az Alapítványunk egészségi állapotra vonatkozó személyes adatot tartalmazó
dokumentumot nem vesz át, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatot nem rögzít és nem tárol.
Az adatkezelés jogalapja:
A jelen pontban foglalt Adatkezeléshez való hozzájárulását Ön a kezelés igénybevétele iránti kérelem
formanyomtatvány kitöltésével adhatja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pontja és – a Ptk.-ban foglalt elévülési rendelkezésekre tekintettel – a 6. cikk (1) bek. c)
pontja. A formanyomtatványon tájékoztatást biztosítunk az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről,
továbbá annak aláírásával Ön az adatkezeléshez hozzájárulását adja.
A kezelt adatok köre:
−
−
−
−

Teljes név
Születési hely, idő,
Lakcím
Telefonszám

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdés szerint 16. életévét be nem töltött
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha
a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte, amelyre
tekintettel az űrlap kitöltése során a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulását is kérjük,
ezen személy nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének rögzítésével egyidejűleg,
amelynek célja a hozzájáruló személyazonosságának megállapítása.
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama az utolsó kezelést követő 5 év a Polgári Törvénykönyvről szóló 6:22. § (1)
bekezdésben foglalt elévülési időre tekintettel, figyelemmel arra, hogy az Alapítványunk által nyújtott
szolgáltatással összefüggésben ezen időtartamon belül lehetséges követelés támasztása.

IV.) Az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok
Alapítványunk biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR,
valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.
Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy
•
az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon
(előzetes tájékozódáshoz való jog),
•
kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Alapítvány
a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
•
kérelmére személyes adatait az Alapítvány helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való
jog),
•
kérelmére személyes adatai kezelését az Alapítvány korlátozza (adatkezelés korlátozásához való
jog),
•
kérelmére személyes adatait az Alapítvány törölje (törléshez való jog).
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Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében az Alapítványunk köteles jelen
Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és
biztosítani annak a honlapon történő folyamatos elérhetőségét.
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy az
Ön kérelmére 30 napon belül rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt és Önre vonatkozó személyes
adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közöljük Önnel
•
a kezelt személyes adatok forrását;
•
az adatkezelés célját és jogalapját;
•
a kezelt személyes adatok körét;
•
a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;
•
a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának
szempontjait;
•
az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;
•
az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi
incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.
Ön jogosult továbbá arra, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Alapítvány a rendelkezésére. Amennyiben
az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is
papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra,
elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes
adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik,
vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő,
meghatalmazott). Alapítványunk a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően
vizsgálja.
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az
az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes
adatokkal, illetve az Alapítvány által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított
adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.
Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a
helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra
került.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem
ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk
felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy
kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat az Alapítvány rendelkezésére áll és annak valós
tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Alapítványunk kötelezettséget vállal
arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a
korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos
érdekeinek érvényesítése érdekében vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve Európai Unió
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kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye,
amennyiben
•
Ön vitatja az Alapítvány által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy
hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem
állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
•
az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az
érintett személy nyilatkozata, vagy az Alapítvány rendelkezésére álló információk alapján
megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés
mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
•
az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de az
Alapítvány vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok
bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.
A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de
legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőn belül, ennek hiányában 30 munkanapon belül töröljük
az Ön személyes adatait, ha
•
az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt
alapelvekkel ellentétes;
•
az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés
céljának megvalósulásához;
•
jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, vagy a vonatkozó hazai, illetve nemzetközi jogszabályokban
foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;
•
az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;
•
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését
kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;
•
az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.
Amennyiben Alapítványunk az Ön helyesbítésre korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja,
az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem
elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az
Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról.
V.) Az adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés
útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges
hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli, az adatvédelmi incidens tényéről és összes lényegi
körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le vele.
Amennyiben Alapítványunk az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az
incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől
számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére,
továbbá haladéktalanul értesíti Önt.
Az értesítéssel egyidejűleg Alapítványunk intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön
jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.
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Alapítványunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
061-391-14-00
ugyfelszolgalat@naih.hu
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