Adatkezelési tájékoztató
Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Alfa Szövetség mint különös formájú egyesület megfelelő
tájékoztatást nyújtson a vele kapcsolatba lépő természetes személyeknek a tevékenysége során végzett,
birtokába került személyes adatok kezeléséről.
Az Alfa Szövetség az Alapszabályában írtak szerint család-, nő- és gyermekvédelmi tevékenységnek szenteli
működését, adatkezelési feladatai is ebből erednek.
Az Alfa Szövetség a szükséges tájékoztatást elsősorban honlapján, publikus, közérthető módon,
szükség esetén nyomtatott, papír alapú tájékoztató formájában teszi meg.
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Alfa Szövetség által alkalmazott adatkezelési elveket, amelyet a
szervezetünk mint adatkezelő szerv magára nézve kötelező erővel ismer el és alkalmaz. Az adatvédelmi
tájékoztató célja, hogy érthető formában közölje az érintettekkel hogy mikor és mely személyes adatuk
kezelése válik szükségessé a szervezettel való együttműködés érdekében, ki ismerheti meg azokat, az
adatokat a szervezet milyen módon és célra használja fel, illetve az adatok biztonságáról hogyan
gondoskodik. A személyes adataikat „tulajdonló” érintetteknek jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről is
tájékoztatást kell kapniuk.
Az Alfa Szövetség adatkezelésre vonatkozó szabályai elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 számú rendelete, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR), Magyarország
Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a
civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) rendelkezésein
alapulnak, jelen szabályokat alkalmazni és értelmezni ezekkel a jogszabályokkal összhangban kell.

I.
Adatkezelés tárgya:

Önkéntes közösségi szolgálatot végzők adatainak kezelés
(Az Alfa Szövetség munkáját támogató önkéntes személyek kapcsolattartási adatai)

Az adatkezelés célja:

A kiemelten közhasznú szervezet küldetése terhességi válsághelyzetben lévő nők, gyermekek, családok
támogatása, az Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése (pl. adományok gyűjtése, célba
juttatása, tanácsadói tevékenység, válságterhesek és nehéz sorsú családok segítése stb.). Az Alfa Szövetség
önkéntesei a megfogant és megszületett gyermekek védelme érdekében önkéntesen, saját jószándékuk
szerint tevékenykednek. A kiemelten közhasznú jelleg bizonyítása érdekében – az érintettek hozzájárulása
alapján – az egyesület vezetősége dokumentálja ezen tevékenységet. Az adatkezelés során az egyesület
vezetői, tagjai, munkavállalói és a kapcsolattartási feladatokba bevont más – ugyancsak önkéntesen munkát
végző – személyek az egyesület működését segítő információt osztanak meg az önkéntesekkel. Ehhez
szükséges a folyamatos kapcsolattartás biztosítása az önkéntességet vállaló személyekkel és az ő
azonosításuk, valamint nyilvántartásuk.
Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Az Alfa Szövetség tevékenységét támogató, díjazás nélkül, önkéntes munkát végző személy.
Az önkéntes munkára jelentkező, azt vállaló személy (érintett) által megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez – a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. Az érintett az
önkéntes részvételt elősegítő adatai közlésekor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatait az Alfa
Szövetség – és az ő képviseletében eljáró személy – kezelje.
Az önkéntesként tevékenységet vállaló személy
családi és keresztneve,
lakcíme vagy értesítési címe,
foglalkozása,
aláírása (eseti: szerződés vagy nyilatkozattétel esetén kérhető),
fénykép (eseti: csoportképen való megjelenés: pl. hírlevél, újságcikk, éves beszámoló stb.)
kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, Facebook vagy egyéb közösségi profil pl. Skype, Zoom, Viber).
Az Alfa Szövetség tagjai, tisztségviselői (pl. koordinátor) és a kapcsolattartási-szervezési feladatokba bevont
más – ugyancsak önkéntes – személyek, továbbá az egyesület támogatását élvező, arra rászoruló
magánszemélyek.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának hiányában az önkéntes tevékenységben való utolsó aktív
közreműködést (utolsó kapcsolatfelvételt) követő 5 év*.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

Az adatok címzettje:
(az
adatokat
megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az érintett jogai:

(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

Biztonsági
intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás

címzettje:

(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Az Alfa Szövetség az önkéntes támogató személy adatát – az ő jóváhagyásával – a Szövetség által támogatott
személy vagy szervezet részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a támogatásra szoruló személy vagy
szervezet közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az önkéntessel és vele közvetlenül együttműködhessen.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbít személyes adatot. Személyes adatok harmadik
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe nem von be adatfeldolgozót.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár

Jogorvoslat:

megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

II.
Adatkezelés tárgya:

Adományozó természetes vagy jogi személyek, valamint az adományozással segített természetes személyek
adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

A kiemelten közhasznú szervezet küldetése terhességi válsághelyzetben lévő nők, gyermekek, családok
támogatása, az Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése (pl. adományok gyűjtése, a
megfelelő adomány kiválasztása, célba juttatása, tanácsadói tevékenység stb.). Az Alfa Szövetség munkatársai
(rendes tagok) és önkéntesei a megfogant és megszületett gyermekek védelme érdekében önkéntesen, saját
jószándékuk szerint tevékenykednek, adományozásra hívnak fel, adományokat gyűjtenek és adnak át a
rászorulóknak. A kiemelten közhasznú jelleg bizonyítása érdekében – az érintettek hozzájárulása alapján – a
szervezet vezetősége dokumentálja ezen tevékenységet. Az adományozási tevékenység során mind az
adományozó, mind az adománnyal támogatott, valamint a közreműködő szervezet (Alfa Szövetség) képviselői
szükségszerűen megismerhetik egymás személyes adatait. Az adatok kezelése célhoz kötötten, csak a
szükséges mértékig történik.
Az adománygyűjtés során az Alfa Szövetség nevében és képviseletében eljáró személyek (egyesületi tagok,
munkavállalók, szerződéses partnerek vagy önkéntesek) szükségszerűen kezelik az adományozó és a
támogatott személyek adatait is. Adományként elsősorban felajánlott tárgyi adományokat, valamint
jószolgálati önkéntes tevékenységet (pl. szabadidőben végzett önkéntes munka) fogad el az Alfa Szövetség.
Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Az Alfa Szövetség támogatói/adományozási programjában résztvevő személyek, azaz
- adományozó természetes személy (kapcsolattartási adatai révén),
- adományt nyújtó jogi személy természetes személy képviselője (kapcsolattartási adatai révén),
- az adományt elfogadó (vagy vele egy háztartásban élő) természetes személy.
Az adományra szoruló, valamint az adományt felajánló személy (együtt: érintettek) által megadott adatok.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:

Az adatok forrása:

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett jogai:

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében.
Az érintett az adomány felajánlásakor/elfogadásakor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonosítását és a
kapcsolattartást segítő adatait az Alfa Szövetség kezelje.
családi és keresztnév,
lakcím vagy tartózkodási hely,
kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím, facebook profil),
életkor,
gyermek neve, életkora, egészségi állapota,
adományt elfogadó (vagy vele egy háztartásban élő) személy családi állapota, életkörülményei,
egészségi állapota,
aláírás,
bankszámlaszám (esetileg, pénzadomány/banki átutaláskor az adományozó és/vagy a juttatásban
részesülő természetes személy bankszámlaszáma,
fénykép (pl. hírlevél, újságcikk, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés stb.).
Az Alfa Szövetség tagjai, munkavállalói (pl. koordinátor) és a kapcsolattartási / szervezési feladatokba bevont
önkéntesek, továbbá mind az adományozó, mind az adományt elfogadó személyek.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának hiányában az adományozás megtörténtét követő 5 év*.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
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érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbít személyes adatot. Személyes adatok harmadik
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe nem von be adatfeldolgozót.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

III.
Adatkezelés tárgya:

Válságterhes családok gondozása

Az adatkezelés célja:

A kiemelten közhasznú szervezet küldetése terhességi válsághelyzetben lévő nők, gyermekek, családok
támogatása, az Alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése (pl. adományok gyűjtése, célba
juttatása, tanácsadói tevékenység, kismamaotthoni vagy anyaotthoni elhelyezés, albérletkeresés, orvosi
segítségnyújtás, egyéb ellátás, utógondozás stb.). Az Alfa Szövetség munkatársai (tagjai) és önkéntesei a
krízisben lévő anya, a megfogant és születendő gyermek védelme érdekében önkéntesen, saját jószándékuk
szerint tevékenyen segítik a rászoruló személyt, családot.
Az adatkezelés a segítségre szoruló, válságterhes személy felkeresését, beazonosítását, az ő – lehetőségekhez
és kérése szerinti legszélesebb körű – gondozását, az utógondozást, szükség esetén az állami ellátórendszer
valamely szervének értesítését szolgálja. A segítségnyújtás történhet személyesen vagy telefonon (krízisvonal),
e-mailen keresztül.
Az adatok kezelése célhoz kötötten, csak a szükséges mértékig történik.
A támogatói tevékenység során a segítségre szoruló személy az Alfa Szövetség képviseletében eljáró
személyekkel (egyesületi tagok, munkavállalók, szerződéses partnerek vagy önkéntesek) kerülnek kapcsolatba.
Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Az Alfa Szövetség támogatását igénylő (válságterhes) személy és (esetileg) hozzátartozója (gyermek, férj,
élettárs, szülő stb.).
A válságterhes vagy egyéb módon segítségre szoruló nő (érintettek) által megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében.
Az érintett segítségkéréskor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonosítását és a kapcsolattartást segítő
adatait az Alfa Szövetség kezelje.
Kiskorú személy vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra szoruló személy esetében az ő
törvényes képviselőjének hozzájárulásával történik az adatkezelés.
személyazonosító adatok (név, születési név, lakcím vagy tartózkodási hely, születési hely és idő,
anyja neve, TAJ szám, aláírás),
kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím, Facebook profil),

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az érintett jogai:

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

aláírás,
különleges kezelést igénylő egészségügyi adatok,
családi állapot, életkörülmények, egészségi állapot,
törvényes képviselete alá tartozó gyermek neve, életkora, egészségi állapota,
törvényes képviselő személyazonosító adatai,
fénykép.
Az Alfa Szövetség tagjai, munkavállalói és a kapcsolattartási - szervezési feladatokba bevont önkéntesek,
továbbá szükség szerint valamely államigazgatási szerv.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának hiányában az utolsó kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 5
év*.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért (kapott) adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
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biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbít személyes adatot. Az Alfa Szövetség a
válságterhes kismama-gondozás során az érintett adatát az ő jóváhagyásával továbbítja harmadik személynek
(pl. orvos), kivéve, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy (pl. gyermeke)
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont.
Adattovábbítás címzettje lehet például egészségügyi ellátó intézmény, gyámügyi, gyermekvédelmi stb.
államigazgatási szerv, rendőrség, bíróság. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat
alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe nem von be adatfeldolgozót.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

IV.

Adatkezelés tárgya:

Nyílt örökbeadást választó szülőanya és gyermeke, továbbá egyéb érintett személyek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

A nyílt örökbeadást és örökfogadást elősegítő Alfa Szövetség mint közhasznú szervezet a terhességi
válsághelyzetben lévő nő segítése, a nyílt örökbefogadások előmozdítása, az örökbefogadást elősegítő
tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe fogadó szülőnek, az örökbe
fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülőnek segítséget nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása,
valamint az örökbe fogadott gyermek vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének elősegítése céljából
személyes adatot kezelhet.
Ennek során együttműködik az illetékes kormányhivatallal mint gyámhatósággal és a szülés helyéül szolgáló
egészségügyi intézménnyel.
Adatkezelés célja, hogy a közvetítést végző civil szervezet mind a gyermek, mind a szülőanya számára
legmegfelelőbb örökbefogadó személyt vagy családot találja meg. Az örökbefogadásra várakozók kiválasztását
segíti, és közreműködik a hatósági, adminisztratív ügyintézésben.
Az Alfa Szövetség a sikeres örökbeadáson túl az örökbeadó lelki utógondozását is végzi, ami utólagos
kapcsolattartást feltételez.
Az adatok kezelése célhoz kötötten, csak a szükséges mértékig történik.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Nyílt örökbeadást választó szülőanya, a vér szerinti apa vagy házastárs/élettárs és örökbe adott gyermek.

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:

A nyílt örökbeadást választó szülőanya (érintett) által megadott (közölt) adatok. A szülést felügyelő
egészségügyi intézmény által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja:
- a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében az örökbeadást előkészítő adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (szülőanya) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: tehát a szülőanya kifejezett
kérésére, megbízáson alapuló jogviszony keretében az Alfa Szövetség közreműködik az örökbefogadás
előkészítésében, az örökbe fogadó szülő vagy szülőpár megtalálásában (az örökbefogadó(k) személye ekkor
még nem ismert);
- a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja értelmében ugyanakkor az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez is szükséges, hiszen az Alfa Szövetség a vonatkozó hazai jogszabály, a
gyermekvédelmi törvény (135/A. §) alapján meghatározott adatfajták kezelésére köteles, amennyiben
örökbefogadást közvetít és erre vonatkozóan az érintettel megállapodást köt;
- a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a vonatkozó hazai jogszabály (gyermekvédelmi törvény) alapján egyes,
vagyoni és családi helyzetre vonatkozó adatok önkéntes adatszolgáltatáson is alapulhatnak;
- a GDPR 9. cikk (1) bek. b-c) pontja a személyes adatok különleges kategóriái kezelése tilalma alól felmentést
ad, amennyiben erre megfelelő tagállami jogszabály biztosít jogalapot: a hivatkozott gyermekvédelmi törvény
egyúttal az anya és a gyermek egészségügyi adatainak kezelését is jogszerűvé teszi.
A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő
aa) személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ-szám, aláírás),
ab) egészségi állapotára vonatkozó adatok,
ac) - önkéntes adatszolgáltatása alapján - a vagyoni helyzetére vonatkozó adatok,
ad) - önkéntes adatszolgáltatása alapján - a családi helyzetére vonatkozó adatok,
ae) - önkéntes adatszolgáltatása alapján - a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatok;
b) a gyermek
ba) személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ-szám),
bb) - önkéntes adatszolgáltatása alapján - fénykép,
bc) egészségi állapotára vonatkozó adatok;

c) a gyermek törvényes képviselőjének, a válsághelyzetben lévő várandós anya törvényes képviselőjének, a vér
szerinti szülő törvényes képviselőjének személyazonosító adatai.
Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az Alfa Szövetség Örökbefogadást Előkészítő Bizottsága

Az Alfa Szövetség – az érintett vagy valamely hatóság ellenkező döntése hiányában – az előkészített és
megtörtént örökbeadás adatait annak lezárását követő 5 évig őrzi*.
A célhoz
mert
a)
b)
c)

Az érintett jogai:

kötöttség elvének megfelelően az adatkezelést meg kell szüntetni akkor, ha annak célja megszűnt,
a megállapodást az érintett (szülőanya) felmondja, vagy
a megállapodást az Alfa Szövetség felmondja, vagy
az illetékes gyámhivatal által az érintett részére kiadott jogerős alkalmassági határozat lejár.

A megállapodás megszűnése esetén az érintett által korábban benyújtott okiratok visszajárnak részére, az Alfa
Szövetség a megállapodás megszűnését követő legfeljebb 8 napon belül gondoskodik azok visszaadásáról –
ennek átvételére az érintettet felhívja. A tájékoztatásban 30 napos határidő megjelölésével felhívja a
szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott dokumentumok átvételére. Amennyiben az okiratok és más,
személyes adatokat tartalmazó adathordozó(k) visszaadására az Alfa Szövetségtől független okból nem kerül
sor (pl. a szülőanyával való kapcsolattartás ellehetetlenül), úgy az Alfa Szövetség a személyes adatokat
tartalmazó adathordozókat megküldi az örökbefogadási közvetítői szolgáltatását engedélyező szervnek.
Amennyiben az Alfa Szövetség közvetítői szolgáltatása szűnik meg, úgy ennek tényéről 8 napon belül
tájékoztatja az érintettet és felhívja a hozzá korábban benyújtott okiratok átvételére. tájékoztatásban 30
napos határidő megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott dokumentumok
átvételére. Ha az érintett az okiratokat a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy az Alfa Szövetség azokat
megküldi az örökbefogadási közvetítői szolgáltatását engedélyező szervnek.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon

intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:

Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
A különleges adatokat – mint például az anya vagy a gyermek egészségügyi adatait – tartalmazó
adathordozókat az általános személyes adatoktól elkülönítve, külön kell kezelni és tárolni. Az Alfa Szövetség
biztosítja, hogy ezen adatok körét kizárólag erre felhatalmazott személyi kör (munkavállalók vagy rendes tagok)
ismerheti meg, akik titoktartásra kötelezettek.
Az örökbeadás szervezésére vonatkozó megállapodás megszűnése vagy az Alfa Szövetség közvetítői
szolgáltatásának (tevékenységének) megszűnése esetén az általa kezelt adatokat – amennyiben azok érintett
számára való visszaszolgáltatása önhibáján kívül nem történt meg, a gyermekvédelmi törvény előírása szerint
– továbbítja a kezelésükre feljogosított szervnek. Az Alfa Szövetség szolgáltatását engedélyező szerv – jelenleg
a KIM Kulturális és Innovációs Minisztérium gyermekvédelemért felelős szervezeti egysége – az
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatásának további szervezése céljából kezelheti az
érintett adatait. A szolgáltatást engedélyező szerv (KIM) az adatkezelés céljának megszűnését követően
adatkezelését haladéktalanul megszünteti.
Az örökbeadást elősegítő Alfa Szövetség az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző
közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló kormányrendeletben (72/2014.
(III. 13.) számú kormányrendelet) meghatározott formában – a gyermek belföldön történő örökbefogadásának
elősegítése, a nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések eredménytelenségének
megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából – továbbítja az
országos örökbefogadást elősegítő szerv számára (jelenleg az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi
intézményéhez).
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe nem von be adatfeldolgozót.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.

Adatvédelmi incidens:

Jogorvoslat:

Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

V.
Adatkezelés tárgya:

Nyílt örökbefogadásra jelentkező személy(ek), azaz a leendő örökbefogadó szülő(k) adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

A nyílt örökbefogadást elősegítő Alfa Szövetség mint kiemelten közhasznú szervezet a terhességi
válsághelyzetben lévő nő segítése, a nyílt örökbefogadások előmozdítása, az örökbefogadást elősegítő
tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe fogadó szülőnek, az örökbe
fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülőnek segítséget nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása,
valamint az örökbe fogadott gyermek vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének elősegítése céljából
személyes adatot kezelhet.
Ennek során együttműködik az illetékes kormányhivatallal mint gyámhatósággal és a szülés helyéül szolgáló
egészségügyi intézménnyel.
Adatkezelés célja, hogy a közvetítést végző civil szervezet mind az újszülött, mind a szülőanya számára
legmegfelelőbb örökbefogadó személyt vagy családot találja meg. Az örökbefogadásra várakozók kiválasztását
segíti, és közreműködik a hatósági, adminisztratív ügyintézésben.
Az adatok kezelése célhoz kötötten, csak a szükséges mértékig történik. (Az első, kapcsolatfelvételi körben az
elérhetőségi adatok hozzájáruláson alapuló kezelése történik, majd ezt követően, a felek közötti
együttműködési megállapodás létrejöttekor szolgáltatott általános és különleges személyi adatok kezelése a
sikeres örökbefogadás megvalósítása érdekében történik.)

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:

Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök

Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:

levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Nyílt örökbefogadásra jelentkező, erre az Alfa Szövetségnek megbízást adó személy vagy házaspár.
A nyílt örökbefogadásra jelentkező személy(ek) (érintett) által megadott adatok.
A jelentkező(k) az Alfa Szövetség honlapján található alábbi dokumentumok kitöltésével és megküldésével
indítja el hivatalosan az örökbefogadási (várakozási) folyamatot, miután elolvasták az Alfa Szövetség
Örökbeadást Előkészítő Bizottságának első értesítőjét, valamint elolvasták és elfogadták a jelen adatkezelési
tájékoztatót:
a) Megállapodás örökbefogadáshoz nyújtott közreműködésről
b) Örökbefogadó(k) felvételi adatlapja

Az adatkezelés jogalapja:
- a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében az örökbeadást előkészítő adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (szülőanya) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: tehát a szülőanya kifejezett
kérésére, megbízáson alapuló jogviszony keretében az Alfa Szövetség közreműködik az örökbefogadás
előkészítésében, az örökbe fogadó szülő vagy szülőpár megtalálásában (az örökbefogadó(k) személye ekkor
még nem ismert);
- a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja értelmében ugyanakkor ezen adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez is szükséges, hiszen az Alfa Szövetség a vonatkozó hazai jogszabály, a
gyermekvédelmi törvény alapján meghatározott adatfajták kezelésére köteles, amennyiben örökbefogadást
közvetít;
- a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a vonatkozó hazai jogszabály (gyermekvédelmi törvény) alapján egyes,
vagyoni és családi helyzetre vonatkozó adatok önkéntes adatszolgáltatáson is alapulhatnak;

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

a) Abban az időszakban tehát, amikor az Alfa Szövetség és az örök befogadni szándékozó személy(ek)
felveszik egymással a kapcsolatot, az örökbefogadók személyes (kapcsolattartási) adatainak kezelése
önkéntes közlésük és az ebbe beleértett hozzájárulásuk alapján történik .
b) Amikor megtörténik a felek együttműködési megállapodásának aláírása és az ehhez szükséges felvételi
adatlap kitöltése és átadása, ezt követően az adatkezelés jogalapja megváltozik és – ezzel a
felhatalmazással – már jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul, kiegészülve a szerződésteljesítési
kötelezettséggel, azon adatok esetében, amelyeket a vonatkozó jogszabályok nem sorolnak fel és nem
tesznek kötelezően megadottá, ugyanakkor a közvetítés eredményességét, az önkéntes munka végzését
segítik.
c) A felek együttműködése során továbbá közölhetőek önkéntesen olyan adatok, amelyek egyik előző körbe
sem tartoznak, ugyanakkor a felek együttműködését segítik.
a) az örökbe fogadni szándékozó személy
aa) személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ-szám, aláírás),
ab) - önkéntes adatszolgáltatás, azaz hozzájárulás alapján - a fényképe,
ac) családi helyzetére vonatkozó adatok,
ad) egészségi állapotára vonatkozó adatok,
ae) vagyoni helyzetére vonatkozó adatok,
af) a Ptk. 4:121. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatok (örökbefogadóval szemben támasztott
követelmények),
ag) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatok;
ah) bankszámlaszám (az egyszeri regisztrációs díj online banki átutalással való teljesítése esetén)
ai) egyéb, a
- gyámügyi hivatal határozatában,
- felkészítő tanfolyam tanúsítványában szereplő egyéb személyes adat (pl. nyilvántartási
szám, iktatószám, hatósági döntés, szakvélemény, környezettanulmány tartalma stb.)
b) az örökbe fogadó szülő
ba) személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ-szám, aláírás),

bb) családi helyzetére vonatkozó adatok,
bc) egészségi állapotára vonatkozó adatok,
bd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatok.
Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az Alfa Szövetség Örökbefogadást Előkészítő Bizottsága

Az Alfa Szövetség – az érintett vagy valamely hatóság ellenkező döntése hiányában – az előkészített és
megtörtént örökbeadás adatait az örökbefogadási eljárás lezárását (gyámügyi határozat kiadását) követő 5
évig* őrzi.
A célhoz
mert
d)
e)
f)

Az érintett jogai:

kötöttség elvének megfelelően az adatkezelést meg kell szüntetni akkor, ha annak célja megszűnt,
a megállapodást az érintett (örökbefogadni szándékozó) felmondja, vagy
a megállapodást az Alfa Szövetség felmondja, vagy
az illetékes gyámhivatal által az érintett részére kiadott jogerős alkalmassági határozat lejár.

A megállapodás megszűnése esetén az érintett által korábban benyújtott okiratok visszajárnak, az Alfa
Szövetség a megállapodás megszűnését követő legfeljebb 8 napon belül gondoskodik azok visszaadásáról.
Amennyiben az Alfa Szövetség közvetítői szolgáltatása megszűnik, úgy ennek tényéről 8 napon belül
tájékoztatja az érintettet és felhívja a hozzá korábban benyújtott okiratok átvételére. Ha az érintett az
okiratokat a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy az Alfa Szövetség azokat megküldi az örökbefogadási
közvetítői szolgáltatását engedélyező szervnek.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Az örökbefogadás szervezésére vonatkozó megállapodás megszűnése vagy az Alfa Szövetség közvetítői
szolgáltatásának (tevékenységének) megszűnése esetén az általa kezelt adatokat – amennyiben azok érintett
számára való visszaszolgáltatása önhibáján kívül nem történt meg, a gyermekvédelmi törvény előírása szerint
– továbbítja a kezelésükre feljogosított szervnek. Az Alfa Szövetség szolgáltatását engedélyező szerv – jelenleg
a KIM Kulturális és Innovációs Minisztérium gyermekvédelemért felelős szervezeti egysége – az
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatásának további szervezése céljából kezelheti az
érintett adatait. A szolgáltatást engedélyező szerv (KIM) az adatkezelés céljának megszűnését követően
adatkezelését haladéktalanul megszünteti.
Az örökbefogadást elősegítő Alfa Szövetség az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését
végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló kormányrendeletben
(72/2014. (III. 13.)számú kormányrendelet) meghatározott formában – a gyermek belföldön történő
örökbefogadásának elősegítése, a nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések
eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása
céljából – továbbítja az országos örökbefogadást elősegítő szerv számára (jelenleg az Országos
Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi intézményéhez).

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe nem von be adatfeldolgozót.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,

Jogorvoslat:

kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

VI.
Adatkezelés tárgya:

Alfa Szövetség által szervezett eseményeken, rendezvényeken való részvétel

Az adatkezelés célja:

Az Alfa Szövetség rendszeresen szervez összetartozást és együttműködést segítő, találkozókat,
rendezvényeket, online megbeszéléseket. Pl. baba- és szülőtalálkozó, szakmai nap, felvonulás,
videokonferencia stb.
A rendezvényeken való részvétel önkéntes és meghívás alapján történik.
A jelentkezők/résztvevők/előadók személyes adatainak kezelése a meghívók elkészítése/küldése, rendezvény
egyéb módon történő szervezése, lebonyolítása (pl. szállás-, utazási és étkezési igény felmérése), az események
dokumentálása, népszerűsítése érdekében történik. A rendezvény szervezői minden esetben előre közlik,
amennyiben az eseményen kép- és/vagy hangfelvétel készül, illetve tájékoztatnak annak felhasználási
módjáról (pl. honlapon, Facebook-oldalon, hírlevélben való megjelentetés).
Az adatok kezelése célhoz kötötten, csak a szükséges mértékig történik.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
Az Alfa Szövetség rendezvényén résztvevő személyek.

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

Az Alfa Szövetség eseményén részvételt vállaló személyek (érintettek) által önkéntesen megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. Az érintett a
jelentkezési vagy részvételi szándéka közlésekor – a rendezvényen való részvétel feltételeként – kifejezetten
kinyilvánítja, hogy személyes adatait az Alfa Szövetség – és az ő képviseletében eljáró személy – kezelheti.
Kiskorú személy esetében az ő törvényes képviselőjének hozzájárulásával történik az adatkezelés.
- családi és keresztnév,
- lakcím vagy tartózkodási hely,
- kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím),
- gyermek neve, születési ideje,

-

Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett jogai:

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

aláírás,
fénykép vagy videofelvétel,
fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatok (név, cím, adószám/adóazonosító jel,
bankszámlaszám).
Az Alfa Szövetség tagjai, munkavállalói (pl. koordinátor) és a kapcsolattartási-szervezési feladatokba bevont
más – önkéntes segítő – személyek.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának hiányában a rendezvény időpontját követő 5 év*.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a bekért adatokat elektronikus és papír alapon is gyűjti és tárolja. Adatkezelőként az
adatkezelésekkor érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű
és várható kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága, fizikai védelme érdekében az adathordozó iratokat
elsősorban az alelnök – mint adminisztratív tevékenységet végző munkatárs – lakhelyén lévő irodában –
biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben tárolják. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek
ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem kapnak hozzáférést. Az elektronikus formátumú adatok
védelme érdekében az adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a
Szövetség birtokában vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok
biztonsága érdekében az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa
Szövetség szerverként működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található, az elnök és az alelnök
irodájában. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő, az elnökség által kiadott jogosultsággal és csakis az arra

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

Jogorvoslat:

kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy
visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítésére iratmegsemmisítőben vagy más,
helyreállíthatatlan módon kerül sor.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Az Adatfeldolgozás esetén a szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza a személyes adatok megfelelő
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbítja ezeket a személyes adatokat. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Alfa Szövetség ebbe az adatkezelési tevékenységbe esetileg bevonhat adatfeldolgozót. Pl. rendezvényszervező,
fotós, videós. Az adatfeldolgozó pontos személyéről és elérhetőségéről előzetesen – a rendezvény szervezése
során – tájékoztatja a leendő résztvevőket.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

VII.

Adatkezelés tárgya:

Online hírlevélküldés (Alfahang)

Az adatkezelés célja:

Az online hírlevél célja, hogy az Alfa Szövetség tagjai és önkéntes támogatói, valamint az egyesület
tevékenysége iránt érdeklődő személyek naprakész információhoz jussanak az egyesület működéséről,
akcióiról, híreiről. A hírlevél nem reklámtevékenység céljából, hanem a közösségi programok, akciók
közzététele, figyelemfelhívás érdekében születik. Ennek révén várhatóan új önkéntes csatlakozók megjelenése
is várható. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatokat
(e-mail cím) célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

A fel- és leiratkozás folyamata:

Az egyesület honlapján https://alfaszovetseg.hu/

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:
Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett jogai:

http://www.negentropics.com/a látogató hírlevél

szolgáltatásra regisztrálhat. Kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával megadja elektronikus levél (e-mail)
elérhetőségét, amelyet az Alfa Szövetség tárol. Ezen túlmenően a hírlevél aktiválásához szükséges, hogy a
leendő címzett az Alfa Szövetség jelen adatkezelési tájékoztatóját megismerje és azt elfogadja. Az elfogadás az
erre szolgáló jelölőnégyzet kitöltésével lehetséges. A jelölőnégyzetet a felhasználónak kell kitöltenie, így a
jelölés mindig kifejezett és közvetlen módon történik, a ráutaló magatartás mellőzésével.
A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” jelölésű felület alkalmazásának használatával, vagy az egyesület
felé írásban vagy e-mailben tett nyilatkozat útján bármikor leiratkozhat, amely egyúttal adatkezelési
hozzájárulásának visszavonását is jelenti. Adatkezelő a leiratkozó személy minden adatát haladéktalanul (a
törlési kérelem ésszerű feldolgozási idején belül) törli a címzetti listáról és elektronikus rendszeréből,
amennyiben az technikailag lehetséges. A „Leiratkozás” link a hírlevél alján található, és annak
működőképességét az Alfa Szövetség folyamatosan ellenőrzi.
Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
A hírlevélküldő szolgáltatást választó honlaplátogató személy.
A hírlevélküldő szolgáltatást választó személy (érintett) által önkéntesen megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. Az érintett a
jelentkezési vagy részvételi szándéka közlésekor – a rendezvényen való részvétel feltételeként – kifejezetten
kinyilvánítja, hogy személyes adatait az Alfa Szövetség – és az ő képviseletében eljáró személy – kezelheti.
Kiskorú személy esetében az ő törvényes képviselőjének hozzájárulásával történik az adatkezelés.
- családi és keresztnév,
- e-mail cím,
- IP-cím.
Az Alfa Szövetség tagjai, munkavállalói (pl. hírlevél-koordinátor), valamely önkéntes segítő személy, akinek az
adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.
A személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.
(Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:

Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a kapott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a
felhasználó (feliratkozó) felel. Ő ez e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a feliratkozót mint azon
érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az Alfa Szövetség a felvett adatokat elektronikus tárolja. Adatkezelőként az adatkezeléskor érvényesíti a
jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés
elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű és várható kockázatokkal arányos
védelmet alakít ki és tart fenn. Az elektronikus formátumú adatok védelme érdekében az adatkezeléshez
használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) az Alfa Szövetség birtokában vannak, a
számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében az Alfa
Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa Szövetség szerverként működő
számítógépe saját tulajdonban és birtokban található. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő jogosultsággal
és csakis az arra kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek
törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai, rászorulók vagyoni- és családi helyzete stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és
megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Adatfeldolgozás esetén a szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza a személyes adatok megfelelő kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbítja ezeket a személyes adatokat. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Az Alfa Szövetség nyilvánosan elérhető és ingyenesen használható levelező és üzenetküldő rendszereket
használ a kapcsolattartáshoz. Kérjük a Tisztelt Felhasználót, ezen publikus rendszerek használatakor vagy
használatuk elfogadásakor vegye figyelembe, hogy adatainak ezen nyilvánosan elérhető szolgáltatók általi
kezelésére az Alfa Szövetségnek nincs ráhatása és az adatkezelési szabályaikat ezen programokat biztosító

Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

Jogorvoslat:

nemzetközi vállalatok önállóan, esetenként a hazai jogszabályi környezettől függetlenül állapítják meg! Adataik
biztonsága érdekében minden esetben tájékozódjanak a szolgáltató honlapján!
 Az Alfa Szövetség a Sender.net hírlevélküldő alkalmazást használja. További tájékoztatás itt található:
https://www.sender.net/privacy-policy/ .
 Az Alfa Szövetség egyes csoportmailek küldésére a googlegroups.com (szolgáltató: Google LLC,
székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok) alkalmazást is használja. További tájékoztatás itt
található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .
 Az Alfa Szövetség tagjai, munkatársai az elektronikus kapcsolattartásra a freemail.hu és a gmail.com
levelezőrendszereket használják. (a www.freemail.hu adatkezelője a Mediaworks Hungary Zrt.,
amelynek tájékoztatója itt olvasható: https://accounts.freemail.hu/a/privacy ; míg a Google LLC
tájékoztatója
itt
elérhető:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#inforetaining
és
https://support.google.com/mail/answer/10434152?hl=hu )
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

VIII.
Adatkezelés tárgya:

Alfa Szövetség hivatalos honlapjának működtetése, üzenetküldési lehetőség

Az adatkezelés célja:

Az

Alfa

Szövetség

által

működtetett

honlaphoz,

https://alfaszovetseg.hu/

http://www.negentropics.com/weboldalhoz bárki szabadon, kiléte felfedése és személyes adatai
megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon korlátozás nélkül szerezhet
információkat.
Az Alfa Szövetség tájékoztatja a felhasználókat, hogy a honlap látogatóinak felhasználói szokásait ún. analitikus
vagy egyéb „sütik” alkalmazásával nem figyeli, személyes adataikat nem tartja nyilván.
A honlapon lehetőség van – név- telefonszám és e-mail cím megadásával – kapcsolatfelvételt kezdeményezni,
információt vagy segítséget kérni. Ebben az esetben az Alfa Szövetség adatkezelővé válik.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:
Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az érintett jogai:

Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező honlaplátogató személy.
Az üzenetet küldő személy (érintett) által önkéntesen megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. Az érintett a
jelentkezési vagy részvételi szándéka közlésekor – a rendezvényen való részvétel feltételeként – kifejezetten
kinyilvánítja, hogy személyes adatait az Alfa Szövetség – és az ő képviseletében eljáró személy – kezelheti.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetében, a gyermek személyes adatainak kezeléséhez való
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adhatja meg. Amennyiben erre lehetősége van, az
Alfa Szövetség utólag beszerzi a szülői hozzájárulást.
- családi és keresztnév,
- e-mail cím,
- telefonszám.
Az Alfa Szövetség rendes tagjai, munkavállalói.

Az adattárolás elektronikusan történik és annak határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, de
legfeljebb, - a kapcsolatfelvétel megismétlésének hiányában – 1 évig tart*.
(*Az Alfa Szövetség a megőrzési idő lejártával gondoskodik a személyes adatok törléséről.)
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Az Alfa Szövetség a kapott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a
felhasználó (feliratkozó) felel. Ő ez e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a feliratkozót mint azon
érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az Alfa Szövetség az e célból felvett (kapott) adatokat elektronikus tárolja. Adatkezelőként az adatkezeléskor
érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen
hozzáférés elleni védelem. A kezelt személyes adatok vonatkozásában az ésszerű és várható kockázatokkal
arányos védelmet alakít ki és tart fenn. Az elektronikus formátumú adatok védelme érdekében az
adatkezeléshez használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) az Alfa Szövetség birtokában
vannak, a számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott, a digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében
az Alfa Szövetség rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. Az Alfa Szövetség szerverként
működő számítógépe saját tulajdonban és birtokban található. Az ahhoz való hozzáférés csak megfelelő
jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek részére engedélyezett. Az elektronikus adatok olyan módon
kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges.
Az Alfa Szövetség tagjai hivatásuknál és egyesületi tagságuknál fogva titoktartásra kötelezettek. Az ő
munkájukat önkéntesen, „külsős” civil segítőként támogató magánszemélyek az Alfa Szövetséggel való
együttműködéskor bizalmas és érzékeny információk birtokába kerülhetnek (pl. más személyek
kapcsolattartási adatai stb.), ezért titoktartásra kötelezettek és megállapodásukban titoktartást vállalnak.
Adatfeldolgozás esetén a szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza a személyes adatok megfelelő kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket.
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbítja ezeket a személyes adatokat. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Az Alfa Szövetség adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

IX.
Adatkezelés tárgya:

Alfa Szövetség közösségi weboldalakon való megjelenése

Az adatkezelés célja:

Az Alfa Szövetség elérhető az alábbi közösségi oldalon: https://www.facebook.com/alfaszovetseg/
A közösségi oldal használatával az egyesület a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást segíti, továbbá az
érdeklődő közönség részére szánt hírek megosztását végzi. Az adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon
keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett
a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Alfa Szövetséget. A közösségi oldalon történő jelenlét és az azzal
kapcsolatos adatkezelés célja az Alfa Szövetség honlapján található tartalmak közösségi oldalon történő
megosztása, publikálása, marketingje.
Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (Alfa Szövetség)
1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Dr. Téglásy Imre elnök
levelezési cím: 2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84.,
elektronikus levélcím: imre.teglasy@gmail.com; telefonszám: +36 (30) 922-6775
https://ugyfelkapu.gov.hu/
A Facebook weboldalt felkereső honlaplátogató személy.
Az online kapcsolattartás ezen módját választó személy (érintett) által önkéntesen megadott adatok.
Az érintett mint cselekvőképes, nagykorú személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
meghatározott célból történő kezeléséhez - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. Az érintett a
jelentkezési vagy részvételi szándéka közlésekor – a rendezvényen való részvétel feltételeként – kifejezetten
kinyilvánítja, hogy személyes adatait az Alfa Szövetség – és az ő képviseletében eljáró személy – kezelheti.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetében, a gyermek személyes adatainak kezeléséhez való
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adhatja meg.
- Facebook profil azonosító,
- név,
- a felhasználó nyilvános profilképe,
- IP-cím.

Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kategóriái,
fajtái:

Az adatok címzettje:
(az adatokat megismerő
személyek)
Az adatkezelés időtartama:

Az Alfa Szövetség tagjai, munkavállalói, valamely önkéntes segítő személyek, akiknek az adat megismerése és
kezelése a munkaköri feladataikhoz kapcsolódik.
Az adott látogatás időtartamára korlátozódik az oldal használata (honlap böngészése, funkciók használata)
során.

Az érintett jogai:

Figyelmeztetés!

Adattovábbítás címzettje:
(akivel a személyes adatot közlik)

Külföldi adattovábbítás:
Profilalkotás:
Automatizált döntéshozatal:
Adatfeldolgozó
közreműködése:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi incidens:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve
amennyiben azok érdemi jelentőséggel rendelkeznek a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az Alfa Szövetség az érintett ezirányú kérelmére
tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a
róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke
szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát
elősegítő biztosíték jelen adatkezelési tájékoztató útján megvalósul, továbbá az Alfa Szövetség a fenti
elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben az Alfa Szövetség az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni,
mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Figyelem! A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési tevékenység jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az Alfa Szövetség az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak
(törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alfa Szövetség
korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül;
ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az Alfa Szövetség a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére az Alfa Szövetség fent megjelölt elérhetősége (székhelye, postacíme, e-mail
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai levélben) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Az Alfa Szövetség a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit,
és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
A Facebook közösségi oldalon az oda látogatók által közzétett személyes adatokat az Alfa Szövetség nem kezeli,
azokért felelősséget vállalni nem tud, tekintettel arra, hogy azt ingyenesen, bárki által szabadon hozzáférhető
szolgáltatásként veszi igénybe; ebben az esetben az adatkezelő a Facebook weboldal üzemeltetője. A
látogatókra ez alapján a Facebook saját adatvédelmi és szolgáltatási feltételei irányadóak
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Fő szabály szerint az Alfa Szövetség más részére nem továbbítja ezeket a személyes adatokat. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
Alfa Szövetség nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Alfa Szövetség nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Alfa Szövetség nem valósít meg automatizált adatkezelést.
Adatfeldolgozó igénybevétele a szolgáltató facebook.com szabályai és üzleti modellje szerint történik. Az Alfa
Szövetség adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
GDPR rendelet alapján az Alfa Szövetség nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére; az adatkezelő
Magyarországon bejegyzett civil egyesület. Az Alfa Szövetség adatvédelmi tevékenységéért az elnök felel.
Amennyiben az Alfa Szövetség bármely munkatársa vagy önkéntes segítője észleli, hogy adatvédelmi incidens
történt, arról az elnököt haladéktalanul tájékoztatja, aki azonnal kijelöli azt az adatvédelemben járatos
személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul
javaslatot tesz az elnöknek az incidens kezelésére. Az elnök dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár
megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alfa Szövetség indokolatlan késedelem

Jogorvoslat:

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, az incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az érintett panasszal élhet az Alfa Szövetségnél az őt érintő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban; ezt a
panaszt az érintett a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül juttathatja el az Alfa Szövetségnek.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatást ad a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának vélt vagy valós megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az Alfa Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

