Adatvédelmi tájékoztató
A „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek” (Safe places, Thriving children) projektben
megvalósuló képzések lebonyolításához
Az alábbiakban az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által szervezett traumatudatos
képzéshez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót olvashatod, ami a képzéshez kapcsolódó
adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági intézkedéseinket és gyakorlatainkat ismerteti.
A tájékoztató célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bemutassuk neked, mi történik
személyes adataiddal, amikor jelentkezel a képzésünkre. Amikor megírtuk ezt a tájékoztatót, arra
törekedtünk, hogy tömören, közérthetően és világosan fogalmazzunk és tartalmát könnyen
hozzáférhetővé tegyük számodra.
A projektről és az ahhoz kapcsolódó képzésről részletesen a https://www.sos.hu/trauma oldalon
olvashatsz.
Néhány fontosabb értelmező kifejezés, amely segíti az adatvédelmi tájékoztató megértését:
MI

AZ A SZEM ÉLYES ADAT ?

Információ, amely alapján közvetlenül, vagy közvetve beazonosíthatóvá válsz (pl. név, lakcím,
születési évszám, GPS adat, stb.), de lehet a rád jellemző, veled összekapcsolt, vagy
összekapcsolható, a testi, szellemi, kulturális azonosságodra vonatkozó adat (pl. fogyasztási szokás).
Az adatkezelő a jelen esetben az Alapítványunk, de lehet bárki, akár egy természetes személy is. Az
adatvédelmi szabályok és tájékoztatók a te információs önrendelkezési jogaidat védik a cégekkel,
szervezetekkel és az állammal szemben.
Az adatfeldolgozó az, akit szerződés keretében megbízunk, hogy adatkezelési tevékenységünkben a
segítségünkre legyen. Másképpen fogalmazva az, aki az adatkezelő megbízásából, részére és
nevében személyes adataidat kezeli.
MI

NEVEZ ÜNK ADATKEZ ELÉSNEK ?

Személyes adataidon végzett automatizált vagy nem automatizált művelet vagy műveletek
összessége (pl. adatgyűjtés, -rögzítés, betekintés, továbbítás, terjesztés, stb.)
MI

AZ A PROFILALKOTÁS ?

Napjainkban a számítástechnikai rendszerekben egyre több adat áll rendelkezésre rólunk. Az
adattöredékek, részinformációk automatizált formában történt összekapcsolása és elemzése alapján
bizonyos esetekben akár várható magatartásunk is előrejelezhetővé vált (pl. ha minden reggel
ugyanott vásárolok, akkor ezen információ alapján a boltnak érdeke lehet, hogy külön reklámokkal
felhívja a figyelmemet arra, hogy más akciós termékeket is vásárolhatok).
A www.sos.hu honlapon zajló adatkezelési tevékenységekért a SOS-Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványa adatkezelőként felel. Székhelyünk az 1095 Budapest Boráros tér, 4. lépcsőház, 4.
emelet I/7. alatt található. A Fővárosi Törvényszéken vezetett nyilvántartási számunk: 9984, az
adószámunk: 18258772-2-43. Szervezetünk adatvédelmi felelősével az adatvedelem@sos.hu e-mail
címen keresztül levelezhetsz! Minden visszajelzés fontos számunkra, hiszen ez segít nekünk abban,

hogy adatkezelési és adatbiztonsági protokolljaink megvédjenek téged és bennünket a
visszaélésektől.
Munkánk során természetesen igénybe veszünk adatfeldolgozókat is, melyek nevét és elérhetőségét
a tájékoztató logikáját követve a vonatkozó adatkezeléseknél jelöltük meg.
M ILYEN CÉLBÓL

ÉS M EDDIG KEZELJÜK ADATAIDAT ?

Amikor jelentkezel a képzésünkre, kapcsolatot létesítünk veled, hogy részt vehess az általunk
szervezett képzésen. A kapcsolódó adatkezelés során:

-

Adatszolgáltatásra vagyunk kötelesek a felnőttképzési államigazgatási szerv részére

-

A felnőttképző az általa szervezett oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott és
felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programját a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerébe ugyancsak feltölti.

-

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról és
a felnőttképző által kiállított tanúsítványról - az ellenőrzés és a pályakövetési rendszer
működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet. E nyilvántartás adatait azok
keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli.

-

A felnőttképzőnek a képzés lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat kell vezetnie,
nyilvántartania és - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának
biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig
megőriznie.

-

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal
részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és
felhasználhatók.

-

Amennyiben pontosabban szeretnéd megismerni az adatszolgáltatásokat, erről a 2013. évi
LXXVII. törvény a felnőttképzésről 15. és 21. §-ban találod meg a részletes szabályokat.

A jelentkezési lap kitöltésével jelzed felénk, hogy készen állsz a képzésre A fentiekben felsoroltak
alapján a felnőttképzési intézmény a képzés lebonyolítása érdekében a törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, melynek keretében az Adatkezelő a személyes adataid
felhasználja, átadja, nyilvántartja.

P ONTOSAN M ILYEN ADATAIDAT

KEZELJÜK ÉS M ILYEN JOGALAPON ?

A képzésre történő jelentkezéskor az alábbi személyes adatokat kérjük:
név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges a GDPR 6. cikk (1) (c) pontja alapján.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt, illetve mivel a képzések nem virtuálisan kerülnek megrendezésre,
ezért a védettségi igazolvány megléte feltétele a képzésen való személyes részvételnek. Az
adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges a GDPR 6. cikk (1) (d) pontja alapján.

T OVÁBBÍTJUK - E

ADATAIDAT KÜLFÖLDRE ?

Nem.
Az általunk igénybe vett külső szolgáltatók/adatfeldolgozók elérhetőségei:
Szolgáltatás: „Google Forms”
Szolgáltató: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
További információ: ! ITT
ADATBIZTONSÁGI

INTÉZ KEDÉSEINKRŐL

A megadott személyes adataidhoz szervezetünk belső adatvédelmi szabályzatában meghatározott
hozzáférési protokollok alapján férhetnek hozzá a felelős munkavállalóink. Az adatkezelés során őket
titoktartási kötelezettség terheli, illetve munkaköri leírásukban szerepel, hogy milyen feladatokat
láthatnak el az adatkezelés során. Adataidat harmadik félnek sem ők, sem szervezetünk nem adja ki.
M ILYEN JOGAID VANNAK

A SZEM ÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ?

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban
van-e, és többek között arra is, hogy megtudd: mi az adatkezelés célja, milyen adataidat kezeljük,
mennyi ideig, kikkel közöljük azokat, stb. (ún. hozzáférési jog). Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
figyelembe véve az adatkezelés célját, illetve jogosult vagy arra is, hogy kérd a hiányos személyes
adatok kiegészítését (ún. helyesbítéshez való jog).
Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre személyes adataidat indokolatlan késedelem nélkül töröljük
(törlési jog), ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
1. azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
2. ha az adatkezelésre vonatkozóan visszavonod a hozzájárulásodat, vagy a különleges személyes
adataid kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek már nincs jogalapja
(pl. törvényi kötelezettség);
3. Akkor is töröljük, ha tiltakozol (tiltakozáshoz való jog) az adatkezelés ellen, és nincs valamilyen
elsőbbséget élvező jogalapja az adatkezelésnek, mint például
– az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához kell;
– az alapítványunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezelnünk kell
(még) adataidat, kivéve persze, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a te alapvető
jogaid, amelyek védelme teszik szükségessé a törlést (pl. kiskorú vagy);
– akkor is töröljük adataidat, ha azért tiltakozol, mert hozzájárulásod nélkül profilalkotást (ld. a
tájékoztató elején a profilalkotás fogalmát) végeztünk, vagy megtudod, hogy közvetlen üzletszerzésre
használtuk személyes adataidat;
– tiltakozásod nyomán akkor is törölnünk kell adataidat, ha azokat jogellenesen kezeltük, vagy uniós

vagy tagállami jog előírásai miatt kell törölni azokat.
-

Jogosult vagy arra is, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést az alábbi feltétele
valamelyikének teljesülés esetén (korlátozáshoz való jog):

– például vitatod az adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, te ellenzed is az adatok törlését, de valamilyen okból kéred azok
felhasználásának korlátozását;
– az alapítványunknak már nincs szüksége a személyes adataid kezelésére, de mégis szeretnéd
azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez felhasználni;
– tiltakozol pl. a profilalkotással szemben: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a profilalkotás kapcsán alapítványunk adatkezelést alátámasztó
indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogaiddal szemben (pl. törvény kötelez erre bennünket).
Ha az adatkezelés az előbb említett okok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy mások jogainak védelme érdekében, vagy valamilyen közérdekéből lehet kezelni. Ha kérésedre
korlátoztuk az adatkezelést, ennek a korlátozásnak feloldásáról is előzetesen fogunk tájékoztatni.
Alapítványunk minden címzettet tájékoztat adataid helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés
korlátozásról kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Kérésedre tájékoztatunk a címzettek köréről is!
Az adathordozhatósághoz való jogod alapján a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat
tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban kikérheted! Jogod van ahhoz is,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az adatkezelés hozzájáruláson,
kifejezett hozzájáruláson és szerződésen alapul, vagy az adatkezelés automatizált módon történt. E
jogod gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogod érvényesítését. Az adathordozhatósághoz való
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az alapítványunkra
ruházott közhatalmi jogosítvány végrehajtásához szükséges.
H OGYAN NYÚJTHATSZ

BE PANASZT , HA NEM ÉRTESZ EGYET ADATKEZELÉSI GYAKORLATUNKKAL ?

Panaszoddal először fordulj hozzánk bizalommal. Szervezetünk adatvédelmi felelőse:
Köles Edit
adatvedelem@sos.hu
edit.koles@sos.hu
+36 1 301 3160
1095 Budapest Boráros tér, 4. lépcsőház, 4. emelet I/7
1463 Budapest, Postafiók 838.
Ha esetleg nem találnád kielégítőnek válaszunkat, vagy rögtön a hatósághoz szeretnél fordulni, ezt
megteheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségek
egyikén:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

Ha jogértést tapasztalsz, bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
Köszönjük, hogy elolvastad tájékoztatónkat!
A fenti összefoglalót az alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelvek és szabályok alapján
fogalmaztuk meg:


Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”),



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

