ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jótékonysági „Fogtündér” elnevezésű futóverseny internetes jelentkezési és pénzügyi
átutalási adatkezelésével kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szolgáltató neve:
Székhely:
Levelezési cím:
Vezető:
Adószám:
Telefon:
Elektronikus kapcsolattartási cím:
Web:
Bankszámlaszám:

Gyógyító Angyal Közhasznú Alapítvány
6753 Szeged, Bencfahát utca 6.
Szeged 6721, Juhász Gyula u. 16.
Dr. Ónodi János, a kuratórium elnöke
18407859-1-06
+36 30 756 0332
fogtunder2021@gmail.com
http://www.gyogyitoangyal.hu/
56900051-10541254-00000000

2. Érintettek kategóriái: Természetes személyek, és / vagy több személy által alkotott
sportcsoport, akik az interneten keresztül regisztrálnak, adott esetben banki átutalással
pénzügyi adományt nyújtanak az Alapítvány részére és adott esetben részt vesznek a
„Fogtündér” elnevezésű jótékonysági futóversenyen, valamint a sport teljesítményük
időtartamát az interneten keresztül visszajelzik az Adatkezelőnek.
3. A kezelt személyes adatok:
a) Az interneten regisztráló és adott esetben banki átutalási fizetést kezdeményező
természetes személy neve, korcsoporthoz való tartozás, adott esetben a lakcíme, email címe, mobiltelefon száma, IP-címe, számlázási bankszámla száma.
b) A regisztráló, résztvevő nem köteles megadni a valós nevét, helyette használhat
becenevet, továbbá több személy csoportnevet is alkalmazhat.
c) A jelentkezők és résztvevők nyilvántartása, a kommunikáció alapvetően a
jelentkezés után az Adatkezelést követően visszaigazolt „Rajtszám” alapján és nem
az adott személy neve szerint valósul meg.
4. Az adatkezelés célja:
a) Pénzügyi adományok gyűjtése az Alapítvány részére, amelyből az Adatkezelő az
egészségügyi intézményben kezelt, súlyosan beteg gyerekek helyszíni, a kórházi
ágynál történő fogászati ellenőrzését, beavatkozását szolgáló ún. hordozható
fogászati eszköz beszerzését kívánja megvalósítani.
b) Az egészséges életmód publikált megvalósítása, a sport teljesítmények
nyilvántartása, adott esetben az interneten és a Facebook oldalon meghirdetett
eredménytábla kihelyezése, anonim emlékérme eljuttatása.
5. A személyes adatkezelés jogalapja:
a) A 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés a) pont szerint, az érintett önkéntes
hozzájárulása.
b) A 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés b) pont szerint, az adatkezelés olyan
az ajándékozási (adományi) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
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érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
c) A 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés c) pont szerint, az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak a betartása.
6. Címzettek I., a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Az Adatkezelő
megbízásában levő olyan személyek ismerhetik meg, akik a verseny szervezési
szolgáltatás közvetlen teljesítésében, az Alapítvány tevékenységi nyilvántartásában
vesznek részt és az adatok ismerete a verseny szervezéséhez, az adományok
gyűjtéséhez szükséges.
7. Címzett II., a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás:
Központi, regionális
adatfeldolgozó
szervezet neve
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Elérhetőségek
telefonszáma: +36-1-250-9500, e-mail:
nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes,
honlap: https://nav.gov.hu/nav/kapcsolat

Szervezet feladatai

a számviteli rend
ellenőrzése

8. Címzett III., Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozó szervezet
neve:
RITEK Zrt.
az érintett vagy megbízott
személy, valamint az
Adatkezelő számlavezető
pénzintézete

Elérhetőségek
iroda@ritek.hu, 62 / 421-605

Adatfeldolgozó feladatai
tárhelyszolgáltató

az érintett által megbízott pénzintézet és a
a fizetési megbízások
Takarékbank Zrt. bankfiókjaiban, web oldalán
ellenőrzése, teljesítése
elérhető adatok szerint

9. A személyes adatok tárolásának időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), a kiállításuktól számított legalább 8
évig kell megőrizni.
10. Adatbiztonság az adatkezelés során:
a) Az Adatkezelő saját hatáskörben biztosítja az informatikai eszközök védettségét,
vírusirtó szoftverek alkalmazását, az adattároló asztali számítógépek, laptopok
fizikai védelmét, az ún. erős jelszavak alkalmazását.
b) A Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú ajánlása minden pénzintézet
részére az informatikai rendszer védelmére vonatkozó elvárásokat publikált, azokat
folyamatosan ellenőrzi, továbbá a bankok saját érdek és felelősségi körükben
gondoskodnak a személyes adatok információbiztonsági védelméről.
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c) A RITEK Zrt. szervezetrendszerén belül az ISO/IEC 27001:2013 szabvány
előírásai szerint tanúsított információbiztonsági rendszert működtet.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az
Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot
kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
b) A helyesbítéshez való jog. Az érintett helyesbítéshez való joga minden
adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti. Az Adatkezelő a kérelmem esetén
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlanul kezelt
személyes adatokat.
c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő
törölje a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az
esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy
zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.
d) Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő
zárolja, ami a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.
e) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így
például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek
érdekében például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai
elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
f) Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a
személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen
továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti
jogszabály előírásába.
g) Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog.
12. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a válaszát.
13. Jogérvényesítési lehetőségek:
Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg,
hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, úgy
-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést
tenni és / vagy
jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely:
1125 Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
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Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Honlap:

1363 Budapest, Pf.: 9.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
www.naih.hu

14. Egyéb tájékoztató elemek:
• A személyes adatok szolgáltatása önkéntes az érintett részéről, valamint
jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen alapul.
• Az Adatkezelő tervei szerint, a regisztráció, a versenyre jelentkezés 2021. március
10-ig tehető meg, a futás pedig a részvételi rajtszám érkezésétől 2021. március 20ig teljesíthető.
• Az Adatkezelő a Facebook közösségi oldalon saját profillal rendelkezik, amelyen
az adatkezeléssel kapcsolatos információkat, alapvetően az eredménytáblát tünteti
fel. A Facebook oldalon történő információ megjelentést követően az Adatkezelő
felelősséget nem vállal, arra a Facebook adatkezelési szabályai az irányadók.
Facebook elérhetősége: Ireland Ltd. Cím: HARBOUR , D2, 4 Grand Canal Quay,
SQUARE, Dublin, Írország, telefon: +1 650-543-4800, web: www.facebook.com.
• A résztvevőknek átadott, kiküldött verseny érem nem tartalmaz személyes
adatokat.
• Magyarországon kívül nem történik sem adatkezelés, sem feldolgozás.
• Ha a személyes adatokat az érintett nem kívánja megadni, akkor az Alapítvány
érintetti támogatása, a versenyen való részvétel nem valósulhat meg.

Dr. Ónodi János a
kuratórium elnöke
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