ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola (a továbbiakban: Intézmény) az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) jelentkezett napközi Erzsébettábor megszervezésére. Az Intézménynek a jelentkezés benyújtása során már rögzítenie kell az
Alapítvány által biztosított elektronikus felületen az Ön gyermekének a személyes adatait. Az adatok
rögzítésével az Intézmény adattovábbítást végez.
Az Alapítvány adatkezelési tájékoztatóját az intézményvezető jelen tájékoztató 1. mellékleteként
csatolja teljes terjedelemben.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban az Intézmény tájékoztatja Önt, hogy a gyermekének a személyes
adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak
betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés:
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Székhelye:
2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.
Elektronikus levélcím:
titkarsag@domsodiskola.hu
Telefon:
06-30 454 3279
2.
Adatvédelmi tisztviselő:
név:
dr. Gyürki-Thomann Anikó
Cím:
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Elektronikus levélcím:
aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
3.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján az adatkezelés
közérdekű adattovábbítás végrehajtásához szükséges.
4. A kezelt adatok köre: Az Intézménynek az E-Tábor Plusz felületen a jelentkezés során a
gyermekek és szülőjük/törvényes képviselőjük/nevelőszülőjük, illetve kísérők személyes adatai közül
az alábbiakat kell rögzíteni:
a) jelentkező gyermek személyazonosító adatai (név, születési idő, anyja neve, neme),
b) jelentkező gyermek elérhetőségei (lakcím)
c) jelentkező gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (a táborozásban való részvételt
befolyásoló egészségügyi állapot, sajátos nevelési igényű-e, illetve milyen kategóriában)
d) jelentkező gyermekre vonatkozó egyéb személyes adatok (személyi azonosító szám)
e) jelentkező gyermek egyéb személyes adata (hátrányos helyzetű-e, jogosult-e rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre)
f) jelentkező gyermek tanulói jogviszonyára vonatkozó adatok (a gyermek jelentkezéskori évfolyama)
g) szülő/törvényes képviselő személyazonosító adata (név)
h) szülő/ törvényes képviselő elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
i) nevelőszülő személyazonosító adata (név)
j) kísérő személyazonosító adatai (név, születési idő, anyja neve)
k) kísérő elérhetőségei (lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím)
l) kísérőre vonatkozó egyéb személyes adatok (adóazonosító jel)
m) kísérői státuszra vonatkozó egyéb információk (kísérő típusa, csoportvezetői státusz, önkéntes
státusz)
n) jelentkező gyermekről és kísérőről készített fénykép, illetve videofelvétel, amennyiben ehhez
előzetesen kifejezetten hozzájárult.
5.
Az adatkezelés célja: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz (a
továbbiakban: Alapítvány) jelentkezést nyújtott be az Intézmény napközi Erzsébet-tábor
megszervezésére. Az adatokat a jelentkezés benyújtása során kötelező megadni. Az adatkezelés célja a
jelentkezés benyújtása.
A jelentkezést követően a tábor időtartama alatt a tábor lebonyolításához kezeli az Intézmény a
3.pont a)-c), e)-k), valamint az m) és n) alpontjaiban nevesített adatokat.
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6.
Az adatkezelés időtartama: Az Intézmény az adatokat az E- Tábor Plusz felületen rögzíti, azt
követően a tábor időtartama alatt csak a 3.pont a)-c), e)-k), valamint az m) és n) alpontjaiban
nevesített adatokat kezeli.
7.
Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatokhoz az intézményvezető, valamint a tábor
lebonyolításával megbízott pedagógus fér hozzá.
8.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
8.1.
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a)
mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d)
milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az
érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
8.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül írásban kérheti, hogy a Tankerületi Központ módosítsa a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
8.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul
meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
8.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy
védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól,
amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.5.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Tankerületi Központ a személyes adatot közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen
üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az Intézmény
vezetőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban
megadott elérhetőségeken kérheti.
Az intézményvezető a kérelmet 30 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.
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1. melléklet
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
adatkezelési tájékoztatója
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által biztosított Erzsébet-táborok
jelentkezői részére az Alapítvány által kezelt személyes adatokról
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön, illetve gyermekei személyes adatainak az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által az Ön, valamint
gyermeke Erzsébet-táborokban való részvételére való jelentkezéssel összefüggésben történő
kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által szervezett Erzsébet-táborra történő
jelentkezés során az Alapítvány a jelentkező gyermekek és a gyermekek szülei, a kísérők, valamint a
Jelentkező szervezet és kötelezettségvállaló intézmény kapcsolattartói és vezetői adatait kezeli.
Mit és miért kezelünk?
Az Ön és gyermeke jelentkezésével összefüggésben a jelentkezésben szereplő gyermekek és
szülőjük/törvényes képviselőjük/nevelőszülőjük, illetve kísérők személyes adatai közül az
alábbiakat kezeljük:
a) jelentkező gyermek személyazonosító adatai (név, születési idő, anyja neve, neme),
b) jelentkező gyermek elérhetőségei (lakcím)
c) jelentkező gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (a táborozásban való részvételt
befolyásoló egészségügyi állapot, sajátos nevelési igényű-e, illetve milyen kategóriában)
d) jelentkező gyermekre vonatkozó egyéb személyes adatok (személyi azonosító szám)
e) jelentkező gyermek egyéb személyes adata (hátrányos helyzetű-e, jogosult-e rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre)
f) jelentkező gyermek tanulói jogviszonyára vonatkozó adatok (a gyermek jelentkezéskori évfolyama)
g) szülő/törvényes képviselő személyazonosító adata (név)
h) szülő/ törvényes képviselő elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
i) nevelőszülő személyazonosító adata (név)
j) kísérő személyazonosító adatai (név, születési idő, anyja neve)
k) kísérő elérhetőségei (lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím)
l) kísérőre vonatkozó egyéb személyes adatok (adóazonosító jel)
m) kísérői státuszra vonatkozó egyéb információk (kísérő típusa, csoportvezetői státusz, önkéntes
státusz)
n) jelentkező gyermekről és kísérőről készített fénykép, illetve videófelvétel, amennyiben ehhez
előzetesen kifejezetten hozzájárult
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Felhívjuk figyelmét, hogy bár a szolgáltatás tárgyából következően nem zárható ki, hogy
munkavállalóink az Ön kérdéseinek megválaszolása körében megismerjenek az Önre, illetve
gyermekére vonatkozó egyéb információkat is, azonban az Alapítvány a fentiekben felsoroltakon kívül
más adatot Önről és gyermekéről nem rögzít és nem kezel, munkatársait pedig a benyújtott
jelentkezéssel összefüggésben megismert minden információ tekintetében titoktartásra kötelezi.
A jelentkezéssel összefüggésben a jelentkező szervezet és kötelezettségvállaló intézmény
kapcsolattartóinak és vezetőinek személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:
a) jelentkező szervezet vezetőjének személyazonosító adata (név)
b) jelentkező szervezet kapcsolattartójának személyazonosító adata (név)
c) jelentkező szervezet kapcsolattartójának elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
d) kötelezettségvállaló intézmény vezetőjének személyazonosító adata (név)
e) kötelezettségvállaló intézmény vezetőjének elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
f) kötelezettségvállaló intézmény kapcsolattartójának személyazonosító adata (név)
g) kötelezettségvállaló intézmény kapcsolattartójának elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
h) kötelezettségvállaló intézmény pénzügyi kapcsolattartójának személyazonosító adata (név)
i) kötelezettségvállaló intézmény pénzügyi kapcsolattartójának elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
A jelentkezéssel összefüggésben a jelentkező szervezet és kötelezettségvállaló intézmény adatai
közül az alábbiakat kezeljük:
a) jelentkező szervezet neve, címe, és elérhetőségei (központi telefon- és faxszáma, e-mail címe)
b) jelentkező szervezet OM azonosítója, amennyiben köznevelési intézmény
c) kötelezettségvállaló intézmény adószáma, számlavezető bankjának neve, bankszámlaszáma
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az Alapítvány által megvalósított közfeladat magas színvonalának biztosítása
keretében:
a) az Alapítvány által biztosított Erzsébet-táborokban való jelentkezés elbírálása, valamint a
táborokban való részvétel keretében a személyazonosítás,
b) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos táborozás biztosítása,
c) annak biztosítása, hogy az Alapítvány jogszabályi, elszámolási, bejelentési kötelezettségének
megfelelően eleget tudjon tenni,
d) az Alapítvány biztosítsa a jogszabályban meghatározottak szerint a szociálisan rászorulók,
hátrányos helyzetű térségekből érkezők részvételét a táboroztatásban,
e) az önkéntesként eljáró kísérőkkel kötött szerződés teljesítése,
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f) a kísérőkkel való kapcsolattartás biztosítása,
g) a jelentkező szervezetekkel és kötelezettségvállaló intézményekkel történő kapcsolattartás a
jelentkezés elősegítése, a megfelelő lebonyolítás, valamint elszámolás érdekében,
h) az Erzsébet Táborok népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja
a) az Alapítvány jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése az Erzsébet-programról szóló 2012. évi
CIII. törvényben meghatározott közfeladat ellátása, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 53. §-a alapján az Alapítványnak a támogató minisztériummal szemben fennálló
pénzügyi (támogatási) elszámolási kötelezettségeinek tekintetében,
c) a táborozók egészséget nem veszélyeztető, biztonságos táborozásának biztosításához fűződő
jelentős közérdek,
d) az Alapítvánnyal megkötésre kerülő önkéntes szerződések teljesítése,
e) a táborban készült kép- és hangfelvétel tekintetében az érintettek hozzájárulása.
Adatainak 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 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz? 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. VII. emelet
- nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
- nyilvántartási száma: 01-01-0011674
- képviseli: Hornyák Tibor kuratóriumi elnök, önállóan
Az Alapítvány erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek
hozzáféréssel az Ön és gyermeke személyes adataihoz.
Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által
büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság és a
támogató minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma) felé törvény alapján fennálló adatközlési
kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.
A rögzített adatok tekintetében az Alapítvány adatfeldolgozóként az alábbi szervezetet veszi igénybe:
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- ClickTech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1147 Budapest, Huszt
utca 25. 3. em. 1., cégjegyzékszám: 01-06-773415, adószám: 22271972-2-42)
Az adatfeldolgozók az Ön adataihoz az Alapítvány informatikai hálózatának üzemeltetésére irányuló
szerződés teljesítése érdekében férnek hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használják
fel.
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező,
arra feljogosított munkavállalói végzik.
Az Alapítvány és az adatfeldolgozó az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és
amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.
Az Alapítvány különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön és gyermeke egészségügyi adatainak a
kezelése kizárólag az Ön és gyermeke biztonságos táborozásához szükséges mértékben kerüljön
kezelésre.
Az Alapítvány és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről és gyermekéről pontos, mindig
aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul,
helytelenül kezeljük, az Alapítványt haladéktalanul értesítse.
Meddig kezeljük az Ön adatait?
Az Alapítványra irányadó szabályozás értelmében az elszámolás és nyilvántartási kötelezettségek
teljesítése érdekében az Ön, illetve gyermeke adatait 2025. december 31. napjáig, egészségügyi adatait
(kivéve sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok) 2020. december 31. napjáig őrizzük meg.
A nem nyertes pályázatot benyújtó személyek adatainak megőrzésére a jelentkezési eljárás lezárásáig
kerül sor.
Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?
Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.
Ön továbbá jogosult visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, amely esetben, ha az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Alapítvány törli az érintett személyes adatokat.
Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Tiltakozás esetén az Alapítvány a személyes adatokat az Alapítvány közfeladatellátása érdekében
kezelt adatok esetében pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A
tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.
Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon
kezeljük, valamint másolatot kérhet az Alapítvány és az adatfeldolgozó által tárolt adatokról. E
kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes
személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a
következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk adatvédelmi tisztviselőnk részére:
a) Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet
b) E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu
Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.
Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca
27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez
keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.

6

