Adatkezelési tájékoztató
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett Erdélyi
Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatárs jelentkezése során az Alapítvány által
kezelt személyes adatokról
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az adatainak az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) jelentkezéssel összefüggésben történő
kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhess.
Adataid kezelése 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 szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint
az Alapítvány Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata alapján történik.
Adatkezelő:
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási száma: 01-01-0011674
Képviseli: Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke, önállóan
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Apró Gábor
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu
Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az Alapítvány által meghirdetett Erdélyi Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatárs
jelentkezés során az Alapítvány a jelentkező alábbiakban meghatározott adatait kezeli.
Mit és miért kezelünk?
A jelentkezéseddel összefüggésben a jelentkezésben szereplő adataid közül az alábbiakat kezeljük,
az alábbi táblázatban meghatározott célból, jogalappal és időtartamban:
A kezelt személyes
adatok köre
a) jelentkező
személyazonosító
adatai (név, születési
idő)

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
jogalapja

az Erdélyi Tábori
Együttélést Segítő
Operatív munkatárs
pozícióra történő
jelentkezés biztosítása

Az adatkezelés
időtartama

hozzájárulás (a GDPR. Amennyiben a
6 cikk (1) bekezdés a) kiválasztási folyamat
pontja alapján)
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
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lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az őszi
osztálykirándulások
turnusaira tekintettel,
legkésőbb 2023.
október 31. napjáig
kezeli az adataidat.
b) jelentkező
elérhetőségei (e-mail
cím, telefonszám)

az Erdélyi Tábori
Együttélést Segítő
Operatív munkatárs
pozícióra történő

hozzájárulás (a GDPR.
6 cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján)

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az őszi
osztálykirándulások
turnusaira tekintettel,
legkésőbb 2023.
október 31. napjáig
kezeli az adataidat.

hozzájárulás (a GDPR
9. cikk (2) bekezdés a)
pontja alapján)

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az

jelentkezés biztosítása

c) jelentkező
egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok
(rendszeresen szedett
gyógyszerek, a
táborozásban való
részvételt befolyásoló
egészségügyi állapot,
valamint vállalás arra
vonatkozóan, hogy a
táboroztatás

- annak biztosítása,
hogy az Alapítvány a
kiválasztás
eredményeként a
legmegfelelőbb
munkatársakat válassza
ki, akik a közfeladat
magas szintű
ellátásában segítik
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időtartama alatt, a
hatályos utazási
korlátozások szerint
érvényes uniós
védettségi
igazolvánnyal
rendelkezés.)

- annak biztosítása,
hogy a táborokban
kizárólag arra alkalmas
és megfelelő egészségi
állapotban lévő
személyek működjenek
közre

adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az őszi
osztálykirándulások
turnusaira tekintettel,
legkésőbb 2023.
október 31. napjáig
kezeli az adataidat.

- rendelkezésére
álljanak azon adatok,
amelyek baleset, illetve
egyéb egészségügyi
vészhelyzet esetén
befolyásolhatják az
egészségügyi ellátást

d) jelentkező bűnügyi
személyes adataira
vonatkozó
nyilatkozata, azzal,
hogy hatósági
bizonyítvány („erkölcsi
bizonyítvány”)
bemutatása csak a
kiválasztási folyamatot
követően, a
szerződéskötést
megelőzően szükséges

- annak biztosítása,
hogy az Alapítvány a
kiválasztás
eredményeként a
legmegfelelőbb
munkatársakat válassza
ki, akik a közfeladat
magas szintű
ellátásában segítik

e) jelentkező egyéb
személyes adata
(rendelkezik-e
magyarországi
adóazonosító jellel,
magyarországi TAJ
számmal,

jogszabályi
kötelezettség teljesítése

- annak biztosítása,
hogy a táborokban
kizárólag arra alkalmas,
foglalkoztatási
korlátozás alá nem eső
személyek működjenek
közre
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az Alapítványra
vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése
a munka
törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény
44/A. § alapján (a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján)

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
a jogviszony
megszűnéséig vagy
megszüntetéséig kezeli
a hatósági
bizonyítványban
szereplő személyes
adataidat.

az Alapítványra
vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése
a munka
törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 10.
§ (1) bekezdése és a
társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de

magyarországi
bankszámlaszámmal)

1997. évi LXXXI.
törvény alapján (a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján)

legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az adó (járulék, illetve
egyéb közteher)
megállapításához való
jog elévüléséig kezeli az
adataidat.

f) iskolai végzettség,
táborozási tapasztalat

annak biztosítása, hogy
az Alapítvány a
kiválasztás
eredményeként a
legmegfelelőbb
munkatársakat válassza
ki, akik a közfeladat
magas szintű
ellátásában segítik

hozzájárulás (a GDPR.
6 cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján)

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként
szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az őszi
osztálykirándulások
turnusaira tekintettel,
legkésőbb 2023.
október 31. napjáig
kezeli az adataidat.

g) jelentkező
önéletrajza, motivációs
videója

- az Erdélyi Tábori
Együttélést Segítő
Operatív munkatárs
pozícióra történő
jelentkezés biztosítása

hozzájárulás (a GDPR.
6 cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján)

Amennyiben a
kiválasztási folyamat
eredményeként nem
kerül sor
szerződéskötésre, úgy
az Alapítvány a
jelentkezési eljárás
lezárásáig (a bírálat
időpontjáig), de
legkésőbb 2023. április
15. napjáig kezeli az
adataidat. Amennyiben
a kiválasztási folyamat
eredményeként

- annak biztosítása,
hogy az Alapítvány a
kiválasztás
eredményeként a
legmegfelelőbb
munkatársakat válassza
ki, akik a közfeladat
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magas szintű
ellátásában segítik

szerződéskötésre kerül
sor, úgy az Alapítvány
az őszi
osztálykirándulások
turnusaira tekintettel,
legkésőbb 2023.
október 31. napjáig
kezeli az adataidat.

- annak biztosítása,
hogy a táborokban
kizárólag arra alkalmas
és megfelelő egészségi
állapotban lévő
személyek működjenek
közre

A fényképfelvételek és
a motivációs videók
promóciós célú
felhasználása
vonatkozásában az
adatkezelés időtartama
a projekt dokumentum
megőrzési
kötelezettségei végéig,
azaz 2027. december
31. napjáig tart.

- az Erzsébet Táborok
széles nyilvánosság
körében történő
megismertetése, a
későbbi évek során a
Tábori Együttélést
Segítő Operatív
(TESO) munkatársak
és/vagy
Altáborvezetők
toborzása során
történő felhasználás
(promóciós célú
felhasználás)
h) jelentkező
személyazonosító
adatai, elérhetőségei,
tanulmányi adatai,
táboroztatási
tapasztalattal
összefüggő adatai,
készségei, képfelvétele,
illetve kép- és
hangfelvétele, egyéb, a
jelentkezés folyamán,
különösen, az
önéletrajzban vagy a
motivációs videóban
rögzített személyes
adatai

az Erzsébet Alapítvány
TESO adatbázisában a
későbbi kiválasztási
folyamatok kapcsán
történő megkeresés
lehetősége, a
kiválasztási
folyamatokkal
összefüggésben

hozzájárulás (a GDPR.
6 cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján)

Az Alapítvány a
projekt dokumentum
megőrzési
kötelezettségei végéig,
azaz 2027. december
31. napjáig kezeli az
adataidat.

Felhívjuk figyelmedet, hogy nem zárható ki, hogy munkavállalóink kérdéseidnek megválaszolása
körében megismerjenek egyéb információkat is, azonban az Alapítvány a fentiekben
felsoroltakon kívül más adatot nem rögzít és nem kezel, munkatársait pedig a benyújtott
jelentkezéssel összefüggésben megismert minden információ tekintetében titoktartásra kötelezi.
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Ki fér hozzá az adataidhoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk
azok védelmében?
A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány:
-

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási száma: 01-01-0011674
Képviseli: Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke, önállóan

Az Alapítvány erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek
hozzáféréssel a személyes adataidhoz.
A kiválasztási folyamat során a jelentkező jelentkezési adatlapja, önéletrajza, illetőleg a motivációs
videója az Erdélyi Erzsébet-Tábor S.R.L. (székhely: 537362 comuna Zetea (Zetelaka község), sat
Izvoare (Ivó falu) Ivóbérce utca 13. Hargita megye, Románia, bejegyzési szám:
J19/60/04.03.2013., adószám: CUI: RO 31313326, képviseli: Sályi Lőrinc ügyvezető)
munkatársai részére továbbításra kerülnek.
Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat a fentieken túlmenően más adatkezelőnek –
nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével,
továbbá az adóhatóság és a támogató minisztérium (Kulturális és Innovációs Minisztérium) felé
törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja. Az Alapítvány
harmadik, azaz az EGT tagállamain kívüli országba nem továbbít adatot.
Az Alapítvány különös figyelmet fordít arra, hogy az egészségügyi adataidnak a kezelése kizárólag
a biztonságos táborozásához szükséges mértékben kerüljön kezelésre.
Az Alapítvány a kezelt személyes adatokat papíralapon, illetve a székhelyén található szervereken
tárolja, mind a papíralapú, mind a digitális adatokhordozókhoz való hozzáférés fizikailag
korlátozott, valamennyi bútorzat kulcsra zárható, kulccsal az arra feljogosított munkavállaló
rendelkezik. A személyes adatok tárolásához az Alapítvány a ClickTech Informatika
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1147 Budapest, Hejő utca 14/B.,
cégjegyzékszám: 01-06-773415, adószám: 22271972-2-42) és az MT-HostWare Számítástechnikai
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., cégjegyzékszám:
01-09-263594, adószám: 10426917-2-42) – mint adatfeldolgozók – szolgáltatását veszi igénybe.
Az Alapítvány megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy
azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az elektronikusan tárolt adatok védelméről az
Alapítvány IT Policy szabályzata és az Informatikai Biztonsági Szabályzata rendelkezik.
Milyen jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid vannak?

1. Tájékoztatáshoz való jog
Tájékoztatást kérhetsz tőlünk arról, hogy mely személyes adataidat milyen célból, milyen módon
kezeljük, valamint másolatot kérhetsz az Alapítvány által tárolt adatokról. E kéréseket –
adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.
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Rendelkezési és hozzáférési jogaid – éppen adataidnak védelme érdekében – csak előzetes
személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy azt a
következő elérhetőségek valamelyikén jelezd felénk adatvédelmi tisztviselőnk részére:
a) Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
b) E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog
Kérheted az adataid helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok. Kérheted adataidnak a
kiegészítését is, amennyiben a kiegészítő adatok kezelése megfelel az eredeti adatkezelési célnak.

3. Az adatok törléséhez és az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheted bizonyos esetekben a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását,
ha álláspontod szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontod szerint a személyes adatokat jogellenesen
kezelik. (Nem törölhetőek azon adatok, amelyek kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítése
érdekében, avagy a közfeladat ellátása érdekében történik, vagy amelyek kezelése jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, továbbá amely a
véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges, így közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez.)
Kérheted az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatod a kezelt személyes adatok pontosságát.
Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Végül kérheted az adatkezelés korlátozását abban az esetben is, ha tiltakoztál az adatkezelés ellen,
arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

4. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
Emellett saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen.
Tiltakozás esetén az Alapítvány a személyes adatokat az Alapítvány jogos érdekéből kezelt adatok
esetében akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

5. Adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt
adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén)
Amennyiben szükséged van rá, elektronikus formátumban átadjuk neked az általad a
rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat.

6. Jogorvoslathoz való jog
Jogaid megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatsz.
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Az alábbi elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is:
a) Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
b) E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu
Emellett személyes adataidnak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési joghoz
kapcsolódó jogaidnak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó
utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez
keresetet nyújthatsz be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
www.naih.hu) panasszal fordulhatsz.
Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor
egyoldalúan módosítsa, az esetleges változásokról megfelelő időben értesíti az érintetteket.
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