5. sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztatás
az alapítvány rendezvényei, programjai kapcsán folytatott adatkezelés esetére
(minta – szerkeszthető, kiegészíthető)
1. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (a továbbiakban: adatkezelő) rendezvényére történő
regisztrációval a résztvevők tudomásul veszik az adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti adatkezelését.
2. Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalappal kezeli:
2.1. A résztvevők esetében:
a kezelt adatok köre
a) név;
b) lakcím;
c) e-mail cím;
d) telefonszám;
e) munkahely, beosztás;
f) előadásra, közreműködésről
készült fényképre, videóra, egyéb
vizuális megjelenésre vonatkozó
nyilatkozat.
g) az érintett megjelenése a
rendezvényről készített filmhang- és fényképfelvételeken,
amelyeket az egyesület megőriz,
illetve nyilvánosságra hoz.

az adatkezelés célja
a) kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás
b) a rendezvényen való részvétel
biztosítása (ideértve a rendezvény
helyszínére történő beléptetés
lehetővé tételét, illetve adott
esetben a szállás biztosítását is);
c) a rendezvényről adott
tájékoztatás a résztvevő számára,
szakmai anyagok megküldése.
d) az adatkezelő tevékenységének
dokumentálása, a nyilvánosság
tájékoztatása az egyesület
működéséről, elszámolás, a
támogatók és a szerződéses
partnerek tájékoztatása a
támogatás hasznosulásáról.

az adatkezelés jogalapja

az érintett a rendezvényen való
önkéntes részvételének
biztosításához fűződó érdekének
védelme (GDPR 6. cikk (1) d))

az adatkezelő tevékenységének
dokumentálásához, illetve a
nyilvánosság számára történő
megismerhetővé tételéhez fűződő
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f))

2.2. A gyermekkorú résztvevők törvényes képviselőinek esetében:
a kezelt adatok köre
a) név;
b) lakcím (bejelentett lakcím /
szokásos tartózkodási hely);
c) e-mail cím;
d) telefonszám;

az adatkezelés célja
a) kapcsolattartás
b) a törvényes képviselők
felügyeleti jogainak
biztosítása

az adatkezelés jogalapja
az érintett a gyermekkel
kapcsolatos felügyeleti jogának
minél teljesebb gyakorlásához
fűződó létfontosságú érdekeinek
védelme (GDPR 6. cikk (1) d))

3. A személyes adatokat az adatkezelő addig kezeli, ameddig a rendezvényen való részvétel biztosítása
és a rendezvényről kapott tájékoztatás céljából szükséges. A rendezvényről készült kép- és
hangfelvételeket az adatkezelő az érdekérvényesítéssel összefüggő jogok és kötelezettségek
elévülésének időpontjáig kezeli.
4. Az adatkezelő:
a) Név:
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány
b) Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.
c) Weboldal: http://www.lovasterapia.hu
d) Tel:
+36 (1) 475-7000
e) Fax:
+36 (1) 302-4136
f) E-mail: mltsz@gyermekmento.hu
Adatvédelmi tisztviselő (egyben az adatkezelő képviselője): [*név + elérhetőség*]
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5. A személyes adatok kezelésében az adatkezelő adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az
adatfeldolgozó:
a) Név:
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
b) Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.
c) Weboldal:http://www.gyermekmento.hu/
d) Tel:
+36 (1) 475-7000
e) Fax:
+36 (1) 302-4136
f) E-mail: ngysz@gyermekmento.hu
6. Az alapítvány az adatkezelést a következő alapelvek szerint végzi:
a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az alapítvány a személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;
b) célhoz kötöttség: az alapítvány csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes
adatokat, és azokat kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon kezeli;
c) adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak kell, hogy legyenek, és kezelésüknek a szükséges mértékre kell korlátozódnia;
d) pontosság: az alapítvány biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség
esetén naprakészek legyenek. Az alapítvány minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében,
hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.
e) korlátozott tárolhatóság: az alapítvány a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor lehetséges, ha a
személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a GDPR-ban az
érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
f) integritás és bizalmas jelleg: az alapítvány megfelelő technikai, szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítja az általa kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
g) elszámoltathatóság.
7. Az adatkezelő az érintett személyes adatait szükség esetén, a beléptetés lehetővé tétele céljából az
eseménynek helyt adó helyszín működtetője, szállás biztosításához a szálláshely szolgáltatója számára
továbbítja. Egyebekben személyes adatot az adatkezelő más számára, illetve az Európai Unión kívüli
más országba nem továbbít.
8. A résztvevők jogosultak arra, hogy:
a) a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az adatkezelővel kapcsolatba lépve, kérésükre
saját személyes adataikhoz hozzáférjenek, az adatkezelésről kérésükre tájékoztatást kapjanak;
b) ha ezt bármilyen okból indokoltnak tartják, az adatkezelőhöz eljuttatott kérésükkel személyes
adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérjék (a törlés az azt megelőző adatkezelés
jogszerűségét nem érinti);
c) személyes adataik kezelése ellen tiltakozzanak.
9. A résztvevők, illetve törvényes képviselőik személyes adataik kezelése kapcsán panasszal élhetnek a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei a
következők:
a) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
b) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
c) Telefon: +36 1/391-1400
d) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
e) Weboldal: http://www.naih.hu
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A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés miatt az érintettek bírósághoz is fordulhatnak az
Infotv. 22. §-a szerint.
10. A személyes adatok kezelésének rendjét elsősorban
a) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
határozza meg.
11. Az adatkezelésről az alapítvány munkatársai szívesen állnak rendelkezésre részletesebb
felvilágosítással is.

3

