MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
Alapvető tájékoztatás az adatvédelemről
Adatkezelő
Adatkezelési
célok és
jogalapok

Magyar Élelmiszerbank Egyesület (1172 Budapest, Lokátor út 3. Tel:(36-1) 261 3991, Fax: (36-1)
253 0003 e-mail: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu
Az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük az Ön személyes adatait:
•
Önkéntes tevékenységekre, programokra való jelentkezések kezelése (szerződéses
jogalap) és e tevékenységek irányítása (jogos érdek)
•
Kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel (pl. Kedvezményezettekkel) a velük
megkötött szerződések hatálya alatt, illetőleg azt követően (szerződéses jogalap vagy
jogos érdek)
•
Adományok fogadása (szerződéses jogalap)
•
Adományok juttatása rászorulóknak (szerződéses vagy jogos érdek jogalap) és az
adomány-felhasználás megfelelőségének ellenőrzése (jogos érdek)
•
PR, marketing célú megjelenések biztosítása (hozzájárulás)
•
Telefonos és postai kommunikációk és elektronikus hírlevél küldése és a hírlevél
hatékonyság mérése (hozzájárulás) és adományozókkal és támogatókkal való
kapcsolattartás telefonon és postai úton (jogos érdek)
•
Egyesület honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és
biztonságával kapcsolatos adatkezelések (jogos érdek)
•
Jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, így adó és számviteli kötelezettségek
és hatósági adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés (jogi kötelezettség)

Adattovábbítás
címzettje(i)

Az
Ön
adatait
megosztjuk
szolgáltatóinkkal
és
együttműködő
partnereinkkel,
partnerszervezeteinkkel Magyarország területén belül, akik segítenek bennünket, mindehhez
megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük az adatai biztonságát.

Jogok

Ön többek között gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai
helyesbítésének és törlésének jogát, amelyet a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkban mutatunk be.
Ön az egyéb jogait meghaladóan többek között jogosult bármikor ingyenesen leiratkozhat
hírleveleinkről a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően, ha kapcsolatba lép velünk.

Kiegészítő
tájékoztatás

További információért olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat; legutóbb frissítve:
Budapest, 2020.03.10. napján
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MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
Teljes Adatkezelési Tájékoztatója
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az általa kezelt személyes adatokról az érintettek tájékoztatása
érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ("GDPR") rendelkezéseire
figyelemmel az alábbi tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé az GDPR 13. és 14. cikkeiben foglalt
tájékoztatási kötelezettségek teljesítése érdekében.
1. Ki az adatkezelő?
Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (székhelye:
1172 Budapest, Lokátor út 3. Tel:(36-1) 261 3991, Fax: (36-1) 253 0003 e-mail:
elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu;
honlap:
http://www.elelmiszerbank.hu,
továbbiakban
"Egyesület"). Az Egyesület akkor kezeli az Ön adatait, ha Ön kapcsolatba lép velünk, támogatónak
jelentkezik, támogatást nyújt nekünk, Ön támogatásunkat veszi igénybe, feliratkozik hírleveleinkre
vagy valamely programunkon vesz részt, melynek keretében a személyes adatait önkéntesen a
rendelkezésünkre bocsátja.
2. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
Az általunk gyűjtött információk egy része személyes adatnak minősül. Az egyik legfontosabb az
adatvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó követelmény, hogy valamennyi személyes adat
kezelésének jogalappal kell rendelkeznie. Általánosságban a következő jogalapok alapján kezeljük az
Ön személyes adatait: az adatkezelés (i) az Önnel megkötött szerződés vagy kiegészítő
megállapodások (önkéntesi közreműködés, adomány nyújtása) teljesítéséhez szükséges, vagy
szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez (pl. önkéntesi
jogviszony létrehozásához) szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (b) pont; "Szerződéses
Jogalap"), (ii) a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (c) pont;
"Jogi Kötelezettség"), (iii) valamely jogos érdek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (f) pont; "Jogos Érdek ") vagy (iv) az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés (a) pont; "Hozzájárulás") így különösen hírlevél küldés esetében, amely feliratkozását Ön
bármikor jogosult visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés
jogszerűségét. Az Egyesület nem gyűjt és nem kezel különleges adatokat.
3. Mely adatkezelési célokból, milyen személyes adatokat kezelünk, továbbá kik
rendelkeznek hozzáféréssel a személyes adatokhoz?
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, jogalapok / jogos érdekeink, továbbá az adatkezelés
időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak, illetve címzettek köre az alábbi táblázatban,
míg a pénzadományozással kapcsolatos adattovábbítás a 4. pontban került bemutatásra:
Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

Önkéntes
tevékenységekre,
programokra
való
jelentkezések kezelése
és
e
tevékenységek
irányítása ideértve az
ilyen
tevékenységekre
való
jelentkezést,
az
önkéntes tevékenységet
vállaló személyek
nyilvántartását, egymástól
való megkülönböztetését
és
a
velük
való
rendszeres
kapcsolattartást;
adatok
minőségének biztosítását
és
a
visszaélésszerű

Szerződéses Jogalap: Az
önkéntes
tevékenység
végzésével, az arra való
jelentkezéssel kapcsolatos
adatkezelés
szerződés
megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő
lépések megtételéhez vagy
az
érintettel
megkötött
szerződés
teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk
(1)(b))
Jogos Érdek: Az önkéntes
tevékenységek irányításával
kapcsolatos adatkezelés az
Egyesület elsőbbséggel bíró

Kezelt adatok köre

• önkéntes
jelentkezés
típusa
(Szakirányú
önkéntesség;
Irodai
önkéntesség;
Raktári
önkéntesség;
Alkalmi
önkéntesség) és szakmai
tapasztalat és felajánlott
támogatás
leírása;
(tevékenységhez
szükséges)
• korábbi
önkéntes
tevékenységek időtartama
és leírása; (önkéntesen
megadható)
• önkéntes
tevékenység
díjazási
adatai
(tevékenységhez
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Adatkezelés
időtartama
Az adatok az
önkéntessel
fennálló
jogviszony
megszűnését
követően Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 6:22. §
szakasza alapján
5
év
múlva
törlésre kerülnek.

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz
A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
adatkezelő
szervezetén belül
a kommunikációs
és
pénzügyi
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

jelentkezések kiszűrését;
az
önkéntes
munkát
vállalók tevékenységének
irányítását, szervezését.

jogos érdekén alapulnak
(GDPR 6. cikk (1)(f)),
mellyel összefüggésben az
Egyesület elvégezte a jogos
érdek
tesztet
és
megállapította,
hogy
tevékenységének hatékony
folytatása
érdekében
adminisztratív
célokból
szükséges a személyes
adatok kezelése és ez nem
sérti aránytalanul az érintett
önkéntesek
személyes
adatok kezeléséhez fűződő
jogait.
Jogos
Érdek:
A
visszaélésszerű
jelentkezések
(kéretlen
regisztrációk, visszaélések)
megakadályozására
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja az Egyesület azon
elsőbbséget élvező jogos
érdeke (az GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (f) pontja alapján),
melynek
keretében
az
Egyesület a regisztráció
során
megadott
adatok
pontosságának ellenőrzését
elvégzi
nyilvános
adatbázisok
(cégnyilvántartás)
ellenőrzése, szükség esetén
az
érintettel
való
kapcsolatfelvétel
útján,
amely adatkezelés nem sérti
aránytalanul az érintettek
jogait.

Kapcsolattartás
jogi
személy
szerződéses
partnerekkel
(pl.
Kedvezményezettekkel)

Kapcsolattartás

Jogos érdek: Ha az Ön
által képviselt társaság vagy
munkáltatója szerződéses
kapcsolatban áll velünk, Ön
észszerűen
feltételezheti,
hogy a szerződés hatálya
alatt és azt követően
kapcsolattartási
adatait
kezelni fogjuk (GDPR 6. cikk
(1)(f))

Szerződéses jogalap: Ha

Kezelt adatok köre

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz

A
szerződéses
partnerrel
(pl.
kedvezményezett
el)
fennálló
szerződés
hatálya és azt
követő 8 év

A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a vezető pozíciót
betöltő
munkavállalók,
valamint
az
irodavezető,
szerződéses
partner egyesületi
kapcsolattartója,
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.

szükséges)
• jelentkező
teljes
neve
azonosítás
céljából
(tevékenységhez
szükséges)
• e-mail címe; telefonszáma
kapcsolattartás
céljából
(tevékenységhez
szükséges)
• jelentkezés
vagy
regisztráció időpontja az
adatok
minőségének
fenntartása
céljából
kerülnek
kezelésre.
(tevékenységhez
szükséges)
Az
adatok
megadása
önkéntes, azonban ha a
személyes adatokat nem adja
meg, nem leszünk képesek az
Ön jelentkezését elfogadni
vagy
a
jelentkezésének
elbírálása elhúzódhat.

• kapcsolattartó,
képviselő
neve
• email címe
• telefonszáma
• a kommunikáció során
közölt egyéb személyes
adatok

• név
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Adatkezelés
időtartama

A

szerződéses

Az
Adatkezelő
szervezetén kívül
a
következő
személyi
kör
rendelkezik
hozzáféréssel az
adatokhoz:
A
könyvelési
feladatokat ellátó
New Edition Kft.
(1143 Budapest
Hungária krt. 43 –
49.), az adatokkal
dolgozó
szerződéses
önkénteseink
iktatási céllal.
A
szükséges

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

természetes
szerződéses
partnerekkel

Ön
szerződéses
kapcsolatban áll velünk, a
szerződés
teljesítésével
kapcsolatban
kezeljük
kapcsolattartási
adatait
(GDPR 6. cikk (1)(b))

személy

Adományok fogadása
élelmiszerrel
történő
támogatás,
pénzadománnyal történő
támogatás, szolgáltatással
történő támogatás és
kezelése
és
az
adományozóval
való
kapcsolattartás.

/

Szerződéses Jogalap: Az
adatkezelés
szerződés
megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő
lépések megtételéhez vagy
az
érintettel
megkötött
szerződés
teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk
(1)(b))

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
időtartama

• email cím
• telefonszám
• a kommunikáció során
közölt egyéb személyes
adatok

partnerrel
fennálló
szerződés
hatálya és
követő 8 év

• adományozó teljes neve
(azonosítás
céljából
szükséges)
• adományozó
országa
(azonosítás
céljából
szükséges)
• e-mail címe, telefonszáma
(önkéntesen megadható, ha
kapcsolatfelvétel
céljából
megadja);
• az
adomány
adatai
(adományozáshoz
szükséges)
• adományozás
céljának
leírása; (adományozáshoz
szükséges)
• számlázási
cím
(adományozáshoz
szükséges)
•a
tranzakció
végrehajtásához szükséges
adatok,
így
bankszámlaszám, adomány
összege,
forrása,
adományozás
időpontja.
(adományozáshoz
szükséges)

azt

Ha az adatokra
számviteli
szempontból
nincs szükség, az
adatok
a
támogatás
rendelkezésre
bocsátását
követően
a
Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 6:22. §
szakasza alapján
5
év
múlva
törlésre kerülnek.

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a vezető pozíciót
betöltő
munkavállalók,
valamint
az
irodavezető,
a
szerződéses
partner
egyesületi
kapcsolattartója
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.
Az
Adatkezelő
szervezetén kívül
a
következő
személyi
kör
rendelkezik
hozzáféréssel az
adatokhoz:
A
könyvelési
feladatokat ellátó
New Edition Kft.
(1143 Budapest
Hungária krt. 43 –
49.), az adatokkal
dolgozó
szerződéses
önkénteseink
iktatási céllal.
A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a kommunikációs
és
pénzügyi
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.

Az
adatok
megadása
önkéntes, azonban ha a
személyes adatokat nem adja
meg, nem leszünk képesek az
Ön adományát fogadni.
Adományok
juttatása
rászorulóknak,
és
rászorulók azonosítása és
visszaélések megelőzése

Szerződéses
Jogalap:
Amennyiben az Egyesület
közvetlenül juttat adományt
Önnek,
az
adatkezelés
jogalapja
szerződés
megkötését megelőzően az

• Kezeljük
az
érintett
rászoruló teljes nevét, az
aláírását,
e
személy
azonosítása céljából.
•A
kiosztott
élelmiszeradományokban
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Ha az adatokra
számviteli
szempontból
nincs szükség, az
adatok
az
adományosztást

A
személyes
adatokhoz
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

Érintett kérésére történő
lépések megtételéhez vagy
az
érintettel
megkötött
szerződés
teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk
(1)(b)).
Jogos Érdek: Amennyiben
az
adományt
partnerszervezetünk
útján
juttatjuk el Önnek, úgy az
Ön
adatai
kezelésének
jogalapja az Egyesület azon
jogos
érdeke,
hogy
ellenőrizze az adományok
felhasználását
és
megakadályozza
az
esetleges
visszaéléseket.
Az
Egyesület
ezzel
összefüggésben elvégezte
az érdekmérlegelési tesztet
és
annak
eredménye
alapján megállapította, hogy
az
élelmiszeradományok
kiosztásával kapcsolatosan
az adomány átvevője adatai
(név, cím adat és átvett
mennyiség
adat
és
tömegfelvétel készítése az
adományosztásról), továbbá
az
adományosztó
munkatárs
neve
és
partnerszervezeti
hovatartozásával
kapcsolatos
adatok
kezelése az adományok
adományozási
célnak
megfelelő és gazdaságos
felhasználásának
biztosítása, az esetleges
visszaélések
megakadályozása, és az
adományok elszámoltatható
és felelős kezelése céljából
indokolt.
Az
Egyesület
álláspontja szerint ezek a
tevékenységek nem sértik
aránytalanul
az
érintett
jogait. Erre való tekintettel
az Egyesület úgy tekinti,
hogy a GDPR 6. cikk f)
pontja szerinti jogos érdeke
megfelelő jogalapot biztosít
az adatkezelésre. Az ilyen
adatkezelésekkel szemben
az Egyesület biztosítja a
tiltakozás jogát, melyet Ön a
jelen
tájékoztatóban
megadott elérhetőségeken
gyakorolhat.
PR,
marketing
megjelenések

célú

Hozzájárulás: Amennyiben
Ön ehhez hozzájárul, PR,
marketing
célú
megjelenéseink biztosítása
céljából az élelmiszerek
osztása és felhasználása
során esetlegesen készített
fényképeket,
videó
–és
hangfelvételeket
felhasználjuk (ide értve a
felvételek nyilvánosságra
hozatalát, országos és helyi
offline
médiumokban,
nyomtatott sajtóban, online
médiumokban,
közösségi

Kezelt adatok köre

részesülő
személyek
esetén azonosítás céljából
az átvevő rászoruló nevét,
lakcímét,
aláírását
érdekében
az
élelmiszeradományban
részesülő
családtagjaik,
eltartottaik létszámát, a
saját és eltartottak részére
átvett termékek, csomag
megnevezését,
illetve
mennyiségi egységét (kg,
db, liter).
• Az
adományosztásról
készült
fényképes
bizonyítékot (hozzájárulás
alapján vagy tömegfelvétel
a 2:48. § (2) bek. alapján)
• Az
adományosztásban
közreműködő
személyek
nevét és szervezetük nevét.

követően
a
Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 6:22. §
szakasza alapján
5
év
múlva
törlésre kerülnek.

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz
Adatkezelő
szervezetén belül
a
pénzügyi
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel.

Az
adatok
megadása
szükséges
az
adomány
juttatásához. Ha Ön az
adatokat nem adja meg, nem
leszünk képesek az adomány
juttatására.

• a felvételeken szereplő
személyek képmása és
hangfelvétele
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Adatkezelés
időtartama

A
felvétel
elkészítésétől
számított 5 év

A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a fundraising és
kommunikációs
munkatársak,
irodavezetés,
vezető
pozíciót
betöltő
munkatársak,
logisztikai
rendszerhez

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
időtartama

média
felületeken,
Élelmiszerbank weboldalán
[www.elelmiszerbank.hu]
történő felhasználását is).
(GDPR 6. cikk (1)(a))

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz
hozzáféréssel
rendelkező
kollégák
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.
Az
Adatkezelő
szervezetén kívül
a
következő
személyi
kör
rendelkezik
hozzáféréssel az
adatokhoz:
szolgáltatónk,
PFA Tatar Attila
(Tg.Mures,
Cibinului 1. Mures
Romania) és az
anyagokkal
dolgozó
szerződéses
önkénteseink
fejlesztési céllal.

Direkt
marketing
tevékenység:
CRM
rendszerben
adatok
kezelése
(hírlevél
küldése,
e-dm
kampányok
lebonyolítása); telefonos
és
postai
kommunikációk:
Az
Egyesület
társadalmi
céljának
megvalósításához
kapcsolódó
kapcsolattartás
Önnel
(postai és telefonos úton)
és tájékoztatás küldése
elektronikus
(e-mail)
hírlevél útján, és ilyen
hírlevél-küldéssel
kapcsolatos
viselkedésalapú
információ gyűjtése a
hírlevél hatékonyságának
méréséhez;
hírlevél
küldéssel
kapcsolatos
adatok
minőségének
biztosítása céljából.

Hozzájárulás: Hírleveleket
és egyéb anyagokat Ön az
erre a célra létrehozott
check-box
megjelölésével
vagy
papír
alapú
feliratkozással kérhet, mely
adatkezelés jogalapja az Ön
kifejezett hozzájárulása (a
Reklámtörvény 6. § (1)-(2)
bekezdései és 2001. évi
CVIII. törvény (Elkertv.) 14.
(5)
bekezdése
alapján,
illetve a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
(a)
pontja
alapján),
amellyel
Ön
hozzájárulását adja - az Ön
választása
szerint
elektronikus levél, postai
levél
vagy
telefonos
megkeresésekhez.
A
hírlevél
hatékonyságának
mérésére
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja
szintén
az
Ön
hozzájárulása.
Jogos érdek: Amennyiben
Ön adományozónk vagy
támogatónk,
és
az
adományával
és
támogatásával kapcsoltasan
a levelezési címét és
telefonszámát megadta, úgy
a postai levél küldése és a
telefonos kapcsolattartás az
Egyesület jogos érdekén
alapul (a GDPR 6. cikk (1)
bek (f) pontja alapján). Ez az
adatkezelés
nem
sérti
aránytalanul
az
érintett
adatvédelmi
jogait,
tekintettel az adományozói
és támogatói kapcsolatra az

• teljes név - azonosítás
céljából;
(hírlevélhez
szükséges)
• email cím - az Önnel való
kapcsolattartás,
e-mail
küldése
céljából.
(hírlevélhez szükséges)
• telefonszám: - az Önnel
való
telefonos
kapcsolattartás, céljából, ha
Ön önkéntesen megadja
ezt az információt.
• postai cím - az Önnel való
postai
kapcsolattartás,
céljából kezeljük, ha Ön
önkéntesen megadja ezt az
információt.
• forrás: az az információ,
hogy
az
érintett
hozzájárulása mikor került
megadásra
és
milyen
forrásból származik, amely
adatok az adatminőség
biztosítása céljából kerülnek
kezelésre. (hírlevélhez és
kapcsolattartáshoz
szükséges)
• hírlevelek
esetében
viselkedésalapú információ,
hogy a címzett mikor,
milyen IP címről nyitotta
meg a levelet és mely
linkekre
kattintott
a
hírlevélben, mely adatokat
a hírlevél hatékonyságának
mérésével
kapcsolatosan
kezel az Egyesület, hogy
azt az információt jövőbeli
hírlevelek
küldésével
kapcsolatosan felhasználja.
Az
adatok
megadása
önkéntes és Ön az adatok

6
351267-v1\BUDDMS

Az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig.
Amennyiben
a
hírlevelünkre
feliratkozik, úgy e
hírlevelekről Ön
bármikor,
korlátozás
és
indokolás nélkül,
ingyenesen
leiratkozhat
a
következő
elérhetőségünkön
: elelmiszerbank
@elelmiszerbank.
hu Továbbá, ha
Ön hírlevelet kap
tőlünk,
emlékeztetni
fogjuk Önt arra,
hogy
bármikor
lehetősége
van
korlátozás
és
indokolás nélkül,
ingyenesen
leiratkozni.

A
felvételek
nyilvánosságra
hozatala során az
adatokat
az
online és az
offline
nyilvánosság is
megismerheti.
A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a kommunikációs
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.
Az
Adatkezelő
szervezetén kívül
a
következő
személyi
kör
rendelkezik
hozzáféréssel az
adatokhoz:
A CRM
rendszerhez
hozzáféréssel
rendelkeznek:
WELL
Reklámügynöksé
g Kft. (1126
Budapest,
Orbánhegyi út
50.);
Semsey Sándor
(székhely:
31
Budapest, Tomori
u. 14. IV/1.);
Rajna Mediart Bt.
(székhely: 1136
Budapest, Hollán
Ernő u. 13-15.
I/4);
Karsai
Tamás
(székhely: 5000
Szolnok,
Arany
János utca 15.

Adatkezelés
megnevezése és célja

Egyesület honlapjának
fenntartásával
és
a
honlap
hatékonyságának
mérésével
és
biztonságával
kapcsolatos
adatkezelések

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

Kezelt adatok köre

Egyesülettel és azért, mert
feltétlen
és
ingyenes
leiratkozási
lehetőséget
biztosítunk
az
ilyen
kommunikációkkal
szemben.

kezeléséhez
adott
hozzájárulását
bármikor
visszavonhatja. Ha az adatait
nem adja meg, nem leszünk
képesek Önnek hírlevelet
küldeni. Ön jogosult tiltakozni
a hírlevél küldésével és a
profilakotással szemben.

Jogos érdek: Az Egyesület
elsőbbséggel bíró jogos
érdeke
a
weboldal
fenntartása, a weboldallal
kapcsolatos látogatói adatok
mérése
és
a
honlap
biztonságának fenntartása.

A honlap látogatása és/vagy
regisztráció
során
az
Egyesület
rögzíti
a
felhasználók IP címét, melyből
bizonyos
esetekben
következtetni lehet az érintett
személyére, ezen felül rögzíti
az operációs rendszer, a
böngésző
típusát
és
a
látogatott oldal címét. Az
adatmentésnek
elsősorban
technikai jellegű célja van, a
rendszer
folyamatos
működéséhez
elengedhetetlen.
Az
adatrögzítés további célja a
felhasználói
szokások
elemzése,
látogatottsági
statisztikák készítése, mely a
még magasabb színvonalú
kiszolgáláshoz
nyújt
segítséget.

Adatkezelés
időtartama

Az
adatok
legfeljebb
60
napig
kerülnek
megőrzésre, mely
időszakot
követően
az
adatok
anonimizálásra
kerülnek.

Az
adatok
megadása
önkéntes és azok megadása
hiányában
nem
leszünk
képesek
az
adatkezelés
céljának teljesítésére.

Jogszabályi
kötelezettségeknek való
megfelelés így adó és
számviteli kötelezettségek
és
hatósági
adatszolgáltatási
kötelezettségeknek való
megfelelés

Jogi kötelezettség: Az
Egyesület adatkezelésének
jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bek. (c) pontja szerinti jogi
kötelezettségeknek
való
megfelelés

• Név
• Számlázási cím
• Gazdasági
esemény
/
juttatás leírása (idő, összeg,
tárgy, minősítés)
Az adatok megadása kötelező
és
azok
megadásának
hiányában
nem
leszünk
képesek
teljesíteni
a
jogszabályi
kötelezettségeinket.
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Az Ön személyes
adatait esetleges
polgári
jogi
igények
vonatkozásában
a polgári jogi
elévülés idejéig
(azaz Ptk. 6:22. §
(1)
bekezdés
alapján 5 évig),
továbbá adózás
szempontjából
releváns
bizonylatok
vonatkozásában
az
adó
megállapításához
való jog elévülési
idejéig, azaz az
annak a naptári

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz
1/1.)
(lásd 5. pontot
alább).
Helyszíni
adománygyűjtése
k alkalmával a
kommunikációinkr
a
feliratkozók
személyes adatait
adatfeldoglozóké
nt
eljáró
magyarországi
partnerszervezete
ink
és
támogatóink
végzik,
akik
segítik
a
tevékenységünke
t.
A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
az IT munkatárs
rendelkezik
hozzáféréssel az
adatokhoz.
A
honlap
látogatottsági és
egyéb
web
analitikai
adatainak
független mérését
a
Google
Analytics
segíti
külső
szolgáltatóként. A
Google Analytics
nem rögzít olyan
IP
adatokat,
amelyekkel
az
Érintett kétséget
kizáróan
azonosítható
lenne. A sütikkel
kapcsolatos
adatkezelés
feltételei az 5.
pontban, illetőleg
a
Cookie
Tájékoztatóban
kerültek leírásra.
A
szükséges
ismeret
elve
alapján
az
Egyesület, mint
Adatkezelő
szervezetén belül
a
számviteli
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.

Adatkezelés
megnevezése és célja

Adatkezelés jogalapja
jogos érdekek

/

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
időtartama

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz

évnek az utolsó
napjától számított
5 évig őrizzük
meg, hogy az
adóról bevallást
kellett volna tenni
(vö.
Adózás
rendjéről
szóló
törvény 78. § (3)
bekezdése
és
202.
§
(1)
bekezdése).
Számviteli
dokumentumok
esetében
a
megőrzési idő az
üzleti
év
lezárásától
számított 8 év,
összhangban
a
Számvitelről
szóló
törvény
169. §-val. Ezt
követően
a
személyes adatait
a rendszereinkből
és
nyilvántartásainkb
ól töröljük és/vagy
megtesszük
a
szükséges
lépéseket
azok
megfelelő
anonimizálása
érdekében, úgy
hogy Önt továbbá
már
nem
lehessen
beazonosítani
ezen adatokból.

Az Egyesület elvégezte a jogos érdek tesztet jogos érdeken alapuló adatkezelései tekintetében. Ha
Ön további információt kér a jogos érdekeinkről vagy az azzal kapcsolatos "érdekmérlegelési teszt"
eredményéről, kérjük lépjen velünk kapcsolatba velünk az elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu címen.
Amennyiben Ön harmadik személyek (így munkavállaló vagy képviselő) személyes adatait adja meg
az Egyesület részére, úgy Ön szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az
adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb jogalappal rendelkezik az adatok szolgáltatásához, illetve
ahhoz, hogy az adatokat az Egyesület kezelje, mely esetben Önnek kell tájékoztatást adnia a jelen
adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiről.
Nem gyűjtünk gyermekektől személyes adatot. A honlapon 16 éven aluli személyek nem adhatnak
meg magukról személyes adatot. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és
szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre
bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes
képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy
az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik
személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Egyesület Önnel személyes kapcsolatba nem kerül,
így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Egyesületet ezzel összefüggésben
felelősség nem terheli.
4. Milyen
különös
adatkezelésekre?

feltételek

vonatkoznak

a

pénzadománnyal

kapcsolatos

Pénzadománnyal történő támogatás esetén (banki fizetés, internetes kártyás fizetés) az érintettek az
adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó
8
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mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti célokból történő
összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.
A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Egyesület által a
www.elelmiszerbank.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a CIB Bank
Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) mint további adatkezelő részére, amely
önállóan történő adatkezelése során az alábbi linken található módon kezeli az érintettek személyes
adatait:
https://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/bank_adatvedelmi_130513.pdf&type=relate
d
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
A pénzadománnyal történő támogatás további részleteiről az alábbi hivatkozásokon keresztül kaphat
részletes tájékoztatást:
Banki fizetési tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.elelmiszerbank.hu/hu/hogyan_segithet/adomanyozas_bankkartyaval/banki_fizet
esi_tajekoztato.html
Internetes kártyás fizetési tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.elelmiszerbank.hu/hu/hogyan_segithet/adomanyozas_bankkartyaval/kerdesek_e
s_valaszok_internetes_kartyas_fizetesrol.html
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt.
oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat az Egyesület felé nem továbbítja. A CIB Bank
Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja,
és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak
megfelelően történik.
A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Egyesület által a
www.elelmiszerbank.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai továbbításra kerüljenek a CIB
Bank Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring, melynek jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja.
Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A
bankkártya adatokhoz sem az Egyesület, sem a CIB Bank Zrt. nem fér hozzá. Az Egyesület által
tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő
felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (CIB Bank Zrt.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
5. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az Egyesület szervezetén belül a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező funkciók a 3. pont
alatti táblázatban kerültek nevesítésre.
Személyes adatokat harmadik személyek részére a következő okok esetén továbbíthatunk:
Címzett neve:
WELL Reklámügynökség
Kft.

Címzett székhelye,
elérhetőségei:
székhelye: 1126 Budapest,
Orbánhegyi út 50.
9
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Címzett tevékenysége és
hozzáférésének köre:
Az adatfeldolgozó feladata a
www.elelmiszerbank.hu weboldal
üzemeltetetése. A honlap látogatóinak
és az Egyesület hírleveleire

telefon: +36 1 350 7390
Fax: +36 1 350 7393
e-mail well@well.hu
weblap:
http://www.wellunic.hu/

kapcsolattartó személye: az
ügyvezetés

feliratkozók jelen adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt adataival
kapcsolatos adatkezelési
tevékenység, személyes adatok
elektronikus úton történő tárolása
(hoszting szolgáltatás nyújtása), amely
valamennyi, Egyesület által kezelt
személyes adatra kiterjed. Az
adatfeldolgozó a vele fennálló
szerződés időtartama alatt rendelkezik
hozzáféréssel a kezelt személyes
adatokhoz.
Az adatfeldolgozó a CRM rendszerben
tárolt személyes adatokkal
összefüggésben a következő
feladatokat látja el: fejlesztési
háttértámogatás, rendszerek
összekötésének biztosítása.
Az adatfeldolgozó a vele fennálló
szerződés időtartama alatt rendelkezik
hozzáféréssel a kezelt személyes
adatokhoz.

Semsey Sándor

székhelye: Budapest, Tomori
u. 14. IV/1.
telefon: +36 70 770 0558
e-mail:
semseysandor@gmail.com
kapcsolattartó személye:
Semsey Sándor

Rajna Mediart Bt.

székhelye: 1136 Budapest,
Hollán Ernő utca 13-15. 1. em.
4.
telefon: +36 302 314 316
e-mail: rajna.agi@multiart.hu
kapcsolattartó személye:
Rajna Ágnes

Karsai Tamás

székhelye: 5000 Szolnok,
Kazinczy utca 8 Fsz 4.
telefon: +36706368285
e-mail: tomkarsai@gmail.com
kapcsolattartó személye:
10
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Az adatfeldolgozó CRM-rendszer
fejlesztési munkákat végez az
Egyesület számára, mely során
hozzáfér a CRM rendszerben tárolt
adatokhoz (ez valamennyi, az
Egyesület által kezelt személyes
adatra kiterjed).
Az adatfeldolgozó a vele fennálló
szerződés időtartama alatt rendelkezik
hozzáféréssel a kezelt személyes
adatokhoz.
Az adatkezelő közösségi média és
CRM kampány menedzsmentet
biztosít az Egyesület számára, mely
során hozzáfér a CRM rendszerben
tárolt adatokhoz (ez valamennyi, az
Egyesület által kezelt személyes
adatra kiterjed). A közösségi média
felületeken kampányokat készít,
postokat ír, ezeket kezeli.
Az adatfeldolgozó CRM rendszer
üzemeltetést, fejlesztést nyújt az
Egyesület számára, mely során
hozzáfér a CRM rendszerben tárolt
adatokhoz (ez valamennyi, az
Egyesület által kezelt személyes
adatra kiterjed). Az adatfeldolgozó az
Egyesület megbízásából kapcsolatot

Karsai Tamás

tart a CRM rendszer másik
fejlesztőjével (Semsey Sándorral) a
fejlesztés Egyesület igényeinek
megfelelő megvalósítása érdekében.

New Edition Kft.

székhelye: 1143 Budapest,
Hungária körút 43-49. V. em.
1.
telefon: +36205569134
e-mail:
fazakas.hajnal@newedition.hu
weblap: https://newedition.hu/

Az adatkezelő könyvelési szolgáltatást
nyújt az Egyesület részére, mely
tevékenység ellátása során hozzáfér
az Egyesülettel szerződéses
kapcsolatban lévő természetes és jogi
személy szerződéses partnerek
kapcsolattartóinak személyes
adataihoz.

PFA Tatar Attila

székhelye: Tg.Mures,
Cibinului 1. Mures Romania

Az adatfeldolgozó logisztikai rendszer
fejlesztési munkákat végez az
Egyesület számára, mely során
hozzáfér a logisztikai rendszerben
tárolt adatokhoz (szerződéses
partnereink, azok képviselőinek
adataihoz).

telefon: + 40722209097
e-mail: atta@nvm.ro
kapcsolattartó személye:
Tatár Attila

A tevékenységünket magyarországi támogató partnerszervezetek és magyarországi önkéntes
támogatók segítik, akik adatfeldolgozóként az Egyesület megbízásából járnak el az adományozók,
támogatók és az Egyesület kommunikációira feliratkozók személyes adatai gyűjtésével kapcsolatosan,
önkénteseink továbbá közreműködnek PR, marketing célú megjelenéseink megvalósításában és
fejlesztésében is. Adatfeldolgozóink megőrzik az Ön adatai biztonságát.
6. Melyek a honlaplátogatók IP címével és sütikkel kapcsolatos adatkezelések feltételei?
A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során az Egyesület (illetve technikai kiszolgálója a Google
Analytics) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett
személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az
Egyesület honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény
növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ. Az Egyesület honlapjának üzemeltetése
során a rendszer a Cookie Tájékoztatóban tételesen felsorolt sütiket használja, amely sütik az ott
megjelölt módon és időtartamig őrzik meg az információkat.
7. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?
Az Ön személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük: az Egyesület minden
szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.
Az Egyesület, mint adatkezelő, és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatokat
bizalmasan kezeli. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:
• az Egyesület és az adatfeldolgozó a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt
személyes adatokhoz az Egyesület és az adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt
személyes adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások vagy feladatok teljesítésére felhatalmazott
munkatársak férhetnek hozzá, akiket titoktartási kötelezettség terhel a kezelt személyes
adatokkal kapcsolatosan;
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• Az Egyesület irodája zárt. Az Egyesület számítógépeihez való hozzáférés jelszóval védett. Az
Egyesület gondoskodott arról, hogy az adatkezelésben közreműködő munkatársai és
adatfeldolgozó az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék.
8. Mely jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor
visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző
adatkezelés jogszerűségét. Ezt meghaladóan, az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR)
szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra
vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben
folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A
hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok
kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá
eső személyes adatairól. Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő
kiegészítését is.
3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó
személyes adatok törlését.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai
kezelésének korlátozását. Ennek megtörténte esetében lehetséges, hogy nem tudunk
szolgáltatást nyújtani Önnek. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat
kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
5. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
6. Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy
tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Ön továbbá bármikor tiltakozhat az Önre
vonatkozó személyes adatok hírlevél-küldés céljából történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, ami ehhez kapcsolódik. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és
Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen
jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a
személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már
megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön fenti jogosultságai az irányadó jogszabályok alapján
korlátozások alá eshetnek.
Ön e jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az 1. pontban meghatározott
elérhetőségi adataink útján.
A fentieket meghaladóan Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál,
különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett
megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu)
9. Melyek a tájékoztatás frissítésével kapcsolatos tudnivalók?
A jelen Tájékoztató bármikor módosításra kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi
követelményeknek megfeleljünk. A jelen Tájékoztató lényeges változtatásairól értesítjük Önt.
A tájékoztató frissítésének dátuma: Budapest, 2020.03.10.
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