
Adatvédelmi szabályzat –Tehetséges Kobakokért Alapítvány 

Jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Tehetséges Kobakokért Alapítvány (továbbiakban 

Alapítvány) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Alapítvány 

adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Alapítvány magára nézve kötelező erővel 

ismer el. 

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az Érintettekkel hogy 

ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a rendelkezésre bocsátott adatokat, 

valamint tájékoztassa az Érintetteket jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.  

Jelen szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az irányadó jogszabályok: 

• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”),  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Infotv.”),  

• a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá  

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény („Grtv.”). 

Jelen adatvédelmi szabályzat az Alapítvány által gyűjtött adatokra, személyes adatokra 

vonatkozik, ideértve a tulajdonában álló weboldalakon, internetes felületeken keresztül gyűjtött 

adatokat, személyes adatokat, fájlokat és egyéb információkat is. Ha bármilyen kérdése van az 

Önről tárolt adatokat illetően, vagy szeretné, ha adatait törölnénk, akkor vegye fel velünk a 

kapcsolatot. 

I. Az adatkezelő (szolgáltató, eladó) adatai: 

• Adatkezelő neve: Tehetséges Kobakokért Alapítvány 

• Hivatalos képviselője: Hervay Krisztina 

• Székhely, postázási cím: 2030 Érd Aradi u. 69/a 

• Weboldal: http://kockakobak.hu 

• E-mail cím: tk.alapitvany@gmail.com 

II. Adatvédelemmel kapcsolatos értesítés, adatok forrásai, tárolási módszerei, adatkezelés 

időtartama: 

Az adatkezelő tulajdonában álló weboldalon lévő információk megtekintéséhez nem szükséges 

konkrét személyes adatok megadása. Az adatkezelő tulajdonában álló weboldalon keresztül 

személyes adatokat megadó felhasználót tájékoztatunk az adatai kezelésével, időtartamával 

kapcsolatban, értesítjük őket az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, emellett az adatkezeléssel 

és feldolgozással kapcsolatos folyamatokról. Az adatkezeléssel összefüggésbe hozható 

természetes, vagy jogi személy bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől.  

1. Az Alapítvány elsősorban az alábbi esetekben kérheti a személyes adatokat: 

• Tanulmányi versenyekre, tehetséggondozó foglalkozásokra történő regisztráció 

és nevezés; 

• Az Alapítvány rendezvények jelenléti íveinek kitöltése; 

• Az Alapítvánnyal valamilyen jogviszonyban álló személyek adatai. 

  



2. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:  

• Név 

• Lakcím 

• Telefonszám 

• e-mail cím 

• versenyek esetén az iskola neve és osztálya 

• rendezvények esetén a résztvevő neve, elérhetősége. 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja  

Az adatkezelés célja az adatkezelő fenti tevékenységeinek biztosítása, valamint az 

azokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése. 

Az adatok megadása önkéntes, úgynevezett ráutaló hozzájárulással történik, azonban 

ezen hozzájárulás bármikor visszamondható, törölhető. Az adatkezelő (szolgáltató) és a 

vele szerződéses kapcsolatban álló partnere kezelhet és felhasználhat közvetlenül az 

érintettől felvett adatokat, nyilvános nyilvántartásokból átvett adatokat és más 

adatkezelőktől átvett, megvásárolt adatokat.  

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra 

nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára 

történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – 

kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.  

3. Az Adatkezelés időtartama  

Az Alapítvány az Érintett által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az 

Érintett a személyes adatok kezelésének megszüntetését kifejezetten írásban nem kéri, 

vagy a személyes adat kezelésének célja fennáll.  

Ezen személyes adatokat az érintett személy, vagy jogi személy bármikor jelezheti az 

adatkezelő elérhetőségein az adatkezelő részére, hogy tegye tiltó listára, ne használja 

fel, ne kezelje a jövőben a személyes adatait.  

Archiválási céllal az adatok tárolása történhet offline és online módon, valamint az 

országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módokon. Bizonyos 

adatok tárolása tárhely szolgáltatók szerverein is tárolódhatnak. Az adatkezelő minden 

esetben gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról. 

III. Adatkezelési szabályzat módosítása: 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A szabályzat 

módosítását követően valamennyi Érintettet megfelelő módon tájékoztatja. A honlap módosítás 

hatálybalépését követő használatával a felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatót. 

Érd, 2019. május 20. 


