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Adatkezelési tájékoztató az önkéntesek számára 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete Preambulum (38), (63) pontjai, illetve a 13. cikke 

alapján, továbbá „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. 

törvény 16. §-a alapján a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért a következő adatvédelmi 

tényezőkről nyújt tájékoztatást: 

 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi referens 

A Talentum Alapítványnál önkéntes lehetőségek iránt érdeklődők személyes adatainak kezelője: 

Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért (továbbiakban Talentum Alapítvány) 

Címe: 6723 Szeged, Építő utca 3/a, III. em. 10. 

Iroda: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 

Telefonszám: 62/228-931 

E-mail cím: iroda@talentumonkentes.hu 

 

Az alapítvány adatvédelmi referense: Zsivkovitsné Gyenes Krisztina 

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 867 

Iroda: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 

Telefonszám: 62/228-931 

E-mail cím: iroda@talentumonkentes.hu 

 

 

2. A résztvevők személyes adatainak köre 

a. az önkéntes regisztrációs lapon megadott név, nem, postacím, telefon/mobil elérhetőség, e-

mail cím, születési év, végzettség, foglalkozás, foglalkoztatási forma, beszélt nyelv(ek) és 

az(ok) szintje, jogosítvány, korábbi önkéntes tapasztalat, önkéntességre vonatkozó tervek 

(rendelkezésre állás, tevékenységi területek, motiváció) aláírás; 

b. az önkéntes programokon, rendezvényeken készült jelenléti ív, fotó- és videodokumentáció. 

 

3. Az adatkezelés céljai: 

a. az önkéntesség iránti érdeklődő személyek regisztrációja, elérése a jövőben 

b. az önkéntesség iránt érdeklődő személy számára érdeklődési preferenciáinak megfelelő 

önkéntességi lehetőségek kiválasztása, ajánlása, kapcsolatfelvétel megkönnyítése 

c. a rendezvényen készült fotók és videofelvételek felhasználása dokumentációs és promóciós 

célokra. 

 

4. Az adattovábbítás ténye és címzettjei: 

 

a. A rendezvényeken készített fotók és videofelvételek megjelenhetnek a nyilvánosság számára 

a www.talentumonkentes.hu weboldalon, az Alapítvány Facebook profiljain, Instagram 

oldalán, Youtube csatornáján, valamint az Alapítvány által készített promóciós anyagokban, 

kiadványokban – mind nyomtatott, mind online, mind szöveges, mind képi, video formában. 

b. Az érintettek adatai a Talentum Alapítvány részéről nem kerülnek továbbításra harmadik 

ország, illetve nemzetközi szervezetek részére. 
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c. A Talentum Alapítvány az érintett beleegyezésével adatokat továbbíthat más civil szervezetek 

(önkéntes fogadó helyek) részére.  

 

 

5. Az adatkezelés jogalapja: 

 

Az érintett – kiskorú esetén törvényes képviselője – hozzájárulása. 

6. Az adattárolás időtartama: 

 

A Talentum Alapítvány az érintett – illetve az érintett törvényes képviselője – hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli a megadott adatokat, valamint a fotó és video dokumentációkat. 

 

7. Az érintett alapvető jogai: 

 

 előzetes tájékozódáshoz való jog, 

 hozzáféréshez való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 az adatkezelés korlátozásához való jog, 

 törléshez való jog, 

 tiltakozáshoz való jog. 

 

a) Az adatkezelő az értintettet a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja, ha a jelen 

tájékoztatóban felsorolt adatkezelési célokon felül, további adatkezelést kíván folytatni. 

b) Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulása bármely időpontban visszavonható, amely nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

c) Az érintett jogosult kérelem benyújtása után, hogy személyes adatait és az azok kezelésével 

összefüggő információkat megismerje, azok helyesbítését, kiegészítését, korlátozását, törlését 

kérje. Ezen jogosultságok biztosítása évente egyszeri alkalommal ingyenesek, további kérelmek 

benyújtása esetén ügyintézési díj kérhető a felmerült költségek mértékéig. 

d) Az adatkezelő az érintett által benyújtott kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, 

de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintetettet írásban, vagy ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

e) Az érintett kérelmére induló hozzáférés során az érintett a felvételek adatairól, tárolásáról, 

elérhetőségéről, valamint a személyéhez kapcsolódó adatvédelmi incidensekről és az azokra tett 

intézkedésekről tájékozódhat. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban 

meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

f) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta az EU 2016/679-es rendeletének 20. cikk 1–4. pontjainak megfelelően. 

g) Az érintett kérelmére az adatkezelő haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az 

adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további 

személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal 
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kiegészíti. Ez alól akkor mentesül, ha az adatok helytelenségéről meggyőződött vagy az érintett 

nem bocsátotta a rendelkezésére. 

h) Az érintett kérelmére korlátozás vezethető be abban az esetben, ha az érintett szerint az 

adatkezelő vagy feldolgozó esetén az adatok pontossága vagy hiányossága állapítható meg, 

illetve ha az adatkezelő a törlés helyett a törvényben megadott esetekben korlátozási 

lehetőséggel kíván élni. A korlátozásról és annak feloldásáról értesíteni kell az érintettet. 

i) Az érintett kérelmére az adatok törlendők, kivéve a jogszabályban meghatározott esetekben. Az 

adatkezelő az adatok törlését automatikusan elvégzi, ha az adatkezelés célja, a jogalapja, előíró 

törvény vagy szerződés megszűnt, meghatározott időtartama eltelt vagy ezt hatóság elrendeli. A 

kérelemre induló törlés esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha az adattörlést elutasítja. 

j) Amennyiben az érintett az adatainak törlését kéri és az adatok törlése az adatkezelőtől 

aránytalanul nagy erőfeszítést, anyagi hozzájárulást és munkaerő-igénybevételt követel, az 

adatkezelőnek joga van az érintett kérelmét elutasítani. Az elutasítás okairól az érintettet 

részletesen tájékoztatja az adatkezelő. 

k) Az adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy a személyes adatai az adatkezelő általi törlése nem 

jelenti azt, hogy a személyes adatai a szociális média felületekről véglegesen törlésre kerülnek 

és a személyes adatai esetlegesen archívumból nem érhetők el. 

 

8. Érintett jogainak gyakorlása és panasztétel 

 

l) A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az adatkezelővel a következő e-

mail címen: iroda@talentumonkentes.hu, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, 

személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, 

a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz 

fordulhat. 

m) Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint 

az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes 

adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett – választása szerint – a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

9. További tájékoztatás 

 

Az adatkezelések és adattárolás általános biztonsági intézkedéseiről, az adatbiztonsági szabályokról, 

az adatvédelmi incidensek kezeléséről és az adatkezelő nyilvántartásvezetési kötelezettségéről a 

Talentum Alapítvány nyilvánosan elérhető adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata nyújt részletes 

tájékoztatást. 

 

 

Szeged, 2021.03.01. 
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