
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

Közel Afrikához Alapítvány 

 

A Közel Afrikához Alapítvány, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://kozelafrikahoz.hu/ 
látogatóit a weboldal működésével kapcsolatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok 
kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról.  

A https://kozelafrikahoz.hu/ weboldal használatával, valamely alkalmazásának igénybevételével, 
annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen 
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.  

 

1. Adatkezelés, adatfeldolgozás 

Adatkezelő:  

Közel Afrikához Alapítvány  

E 

nyilvántartási szám: 01-01-0012790 

adószám: 19155218-1-43,  

Az Alapítvány honlapjának címe: https://kozelafrikahoz.hu/ 

Elérhetőség:  

email: …info@kozelafrikahoz.hu 

Telefon: +36302021917 

A Közel Afrikához Alapítvány önálló adatkezelőként jár el a hírlevél feliratkozás és az önkéntes 
munkavégzésre jelentkezéskor rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.  

Az Alapítvány bizonyos szolgáltatásokat kiszervez külsős szolgáltatók részére. Alapítványunk a 
következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

NÉV    ELÉRHETŐSÉGEK TEVÉKENYSÉG 
Höltzl Péter e.v. 1221 Budapest, Vihar u. 5/c tárhely szolgáltatás 
Gyenes-Antal Judit e.v. 1223 Budapest, Királyka utca 7. weboldal karbantartása 
Mailchimp 
The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE  
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 

Hírlevél küldés 

Google Forms 
Google Ireland Limited 

Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Írország 

Önkéntes jelentkezési lap 

 
2. Fogalmak 



Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) értelmező 
rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott 
fogalmak szerint kell értelmezni. 

Az Információs törvény értelmében: 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve 
– azonosítható természetes személy; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából; 

3. Adatkezelés elve 

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az 
adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi és egyéb irányadó jogszabályokkal 
összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Az személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem 
használjuk fel azokat az érintett által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt vagy jogos érdekünk 
alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon; 

Az https://kozelafrikahoz.hu/ oldalon történő kapcsolatfelvétel, jelentkezés vagy hírlevél feliratkozás 
során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. 



A Felhasználó a hozzájárulást a https://kozelafrikahoz.hu/ oldalon elérhető kapcsolatfelvételi 
lehetőségek igénybevételével (pl.: hírlevélfeliratkozás, jelentkezés önkéntesnek stb.), annak 
kezdeményezésével adja meg az Adatkezelőnek. 

A személyes adatok rendelkezésre bocsájtása honlapon található űrlapok kitöltésével önkéntes, a 
személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. 

Közreműködőink, önkénteseink jogosultak az érintett személyes adatait az Alapítvány céljainak és 
feladatainak megvalósítása érdekében megismerni. Minden ilyen pozíciót betöltő személy titoktartás 
terhe mellett látja el feladatait. 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatainak köréről, az adatkezelés 
időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő 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 
kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike 
fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték;  

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok gyűjtésére az adatvédelmi rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett, 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A fenti 
esetekben az érintett a törlés helyett az adatkezelés korlátozását is jogosult kérni. 

Jogainak védelme érdekében az érintett az alábbi fórumokhoz fordulhat:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság.  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL: http://naih.hu  

Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó u. 27. 

 

 

 



4. Adatkezelés célja 

Tevékenység és 
adatkezelési cél 

Kezelt adatok Időtartam 

Hírlevél feliratkozás 
adatok felvétele hírlevél 
küldéséhez 

Keresztnév 
Vezetéknév 
e-mail cím 

Az adatokat a hírlevél 
szolgáltatás megszűnése vagy a 
felhasználó egyértelmű 
leiratkozási szándékának 
jelzéséig kezeljük. 

Önkéntes jelentkezési lap 
adatok felvétele az 
önkéntesként való 
jelentkezéshez, kölcsönös 
kapcsolattartáshoz 

Név 
Születési év 
Lakcím 
e-mail cím 
telefonszám 
személyes adatok 
különleges kategóriájába 
tartozó személyes 
adatokat 

Amennyiben nem jön létre 
jogviszony a kapcsolatfelvétel 
eredményeképpen, úgy az erről 
való 
bizonyosságszerzést követő 1 
hónapig kezeljük a személyes 
adatokat. 

 

5. Irányadó jogszabályok 
 

a. a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

b. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
c. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 
d. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 
e. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
f. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 
g. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény (Grtv.) 
 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Fenntartjuk a jogot az Adatkezelési tájékoztatónk módosítására, amelyről az érintetteket e-mailen, 
kellő időben tájékoztatjuk. 


