Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

ELŐZETES ADATKEZELÉSI TÁJKÉOZTATÓ
KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKHEZ
Adatkezelő:
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (1065-Budapest, Bajcsy-Zs. út 57. , tel:06- 1/4665978, mail:
hbaid@hbaid.org, képv: Gál Dávid kuratóriumi titkár, adatvédelmi tisztviselő: dr. Aszódi Krisztina, mail:
aszodi.krisztina@baptistasegely.hu)
tájékoztatja önt, hogy az alábbi adatai kezelését végzi:

Adatkezelés célja
Közérdekű önkéntesi
jogviszony létesítése:
önkéntesi szerződés
teljesítése

Kezelt adat
Név,
születési
név,
születési hely, idő, anyja neve,
lakóhely, tartózkodási hely,
állampolgárság,
adóazonosító jel /útlevélszám
(természetes
személyazonosító adatok)
bankszámlaszám
--------------------------------a) a közérdekű önkéntes
tevékenység tartalma
b) a közérdekű önkéntes
tevékenység
ellátásának
helye,
c) a közérdekű önkéntes
tevékenységre fordítandó idő
és a pihenőidő, valamint
d) azokat a Közérdekű
önkéntes törvény 2. § (3)
bekezdésének a)-i) pontja
szerinti
juttatásokat,
amelyeket az önkéntesnek
biztosítanak, és rendelkezni
kell azokról az önkéntes
szerződés
megszűnésének
esetére.
A fogadó intézménynél,
illetve annak fenntartójánál
végzett közérdekű önkéntes
tevékenység
esetén
jogszabály meghatározhatja
az
önkéntes
szerződés
további kötelező tartalmi
elemeit is.
A
korlátozottan
cselekvőképes
kiskorú
személy
és
a
cselekvőképességében
a

Jogalap
GDPR 6. cikk (1) bek. b)
pont:
szerződés teljesítése

----------------------------------GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja:
Jogi
kötelezettség
teljesítése

2005.évi LXXXVIII. tv. 14.§
(1) bek.

Címzett
Pénzügy

A fogadó szervezet az
önkéntesre
vonatkozó
tényt, adatot, véleményt
harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott
esetben vagy az önkéntes
hozzájárulásával közölhet.

közérdekű
önkéntes
tevékenység
tekintetében
részlegesen
korlátozott
nagykorú személy önkéntes
szerződést csak a törvényes
képviselő ( neve, születési
név, születési hely, idő, anyja
neve,
lakóhelye)
beleegyezésével köthet.
Kiskorúsága
miatt
cselekvőképtelen önkéntes
esetén
az
önkéntes
jogviszonnyal
kapcsolatos
jognyilatkozatokat
a
törvényes képviselő teszi
meg, de az önkéntes
szerződés megkötéséhez és
módosításához az önkéntes
beleegyezése szükséges.
Közérdekű önkéntesi
jogviszony nyilvántartása:
önkéntesi nyilvántartás
vezetése

a)
az
önkéntes
természetes
személyazonosító
adatait,
valamint, ha az önkéntes nem
magyar
állampolgár,
az
állampolgárságát,
b) az önkéntes lakóhelyét,
ennek
hiányában
tartózkodási,
illetve
szálláshelyét,
c) kiskorú önkéntes és a
cselekvőképességében
a
közérdekű
önkéntes
tevékenység
tekintetében
részlegesen
korlátozott
önkéntes esetén a törvényes
képviselő
természetes
személyazonosító adatait és
lakóhelyét, ennek hiányában
tartózkodási helyét,
d) a 6. § (1) bekezdésének
a)-c)
pontjában
meghatározottakat,
e) a közérdekű önkéntes
tevékenység megkezdésének
időpontját, valamint
f) azt az időpontot, amikor
a
jogviszony
hatálya
megszűnik
g) bankszámlaszám
e) napidíj összege
Törvényes képviselő (
neve, születési név, születési
hely, idő, anyja neve,
lakóhelye)

Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú

Kezelt adat

Megőrzési idő

GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja:
Jogi
kötelezettség
teljesítése

2005.évi LXXXVIII. tv. 14.§
(1) bek.

Pénzügy
A fogadó szervezet az
önkéntesre
vonatkozó
tényt, adatot, véleményt
harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott
esetben vagy az önkéntes
hozzájárulásával közölhet.

Önkéntesi szerződés adatai

A fogadó szervezet az írásba foglalt önkéntes szerződést annak megszűnésétől számított
öt évig megőrzi.

Önkéntesi nyilvántartás

A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig
köteles megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése esetén a nyilvántartást a jogutódja,
jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály vagy határozat
alapján kötelezett őrzi.

Ön jogosult az önre vonatkozó adatkezelések kapcsán az Adatkezelőtől:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Előzetes tájékozódást kapni
Az adataihoz hozzáférni
A helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség
7. ) A tiltakozáshoz való jog
Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az
Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz :
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (1065-Budapest, Bajcsy-Zs. út 57. , tel:06- 1/4665978, mail:
hbaid@hbaid.org, képv: Gál Dávid kuratóriumi titkár, adatvédelmi tisztviselő: dr. Aszódi Krisztina, mail:
aszodi.krisztina@baptistasegely.hu)

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja
Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem
intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatosan
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetőségei: postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
http://naih.hu.
Ön a jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon
az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Adatvédelemmel kapcsolatos eljárási iratok

Adatkezelés
megnevezése, célja, jogalapja.

Adatkezelés
időtartama

Adatkezeléssel összefüggő adatvédelmi dokumentáció
elszámoltathatóság, bizonyíthatóság céljából (adatkezelési
tájékoztatók,
hozzájárulás,
hozzájárulás
visszavonása,

adatkezelésének megszűnésétől számított 5 évig kezelendő.

kérelmek, érintetti jog gyakorlása , adatkezelői intézkedés
érintetti kérelemre)
jogalap: elszámoltathatóság teljesítéséhez fűződő jogos érdek
Adatvédelmi incidensi nyilvántartás:

-

személyes adatokat érintő incidens esetén: 5 év
különleges adatokat érintő incidens esetében: 20 év

A nyilvántartásban adatvédelmi incidensben érintett személy
személyes adata nem szerepelhet.

Jelen tájékoztatót az Adatkezelő 2020.04.02. napján tette közzé. A közzétételt követően minden adatkezelésre
irányadó.
Budapest, 2020.04.02.
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
adatkezelő

