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HIT ÉS ERKÖLCS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány (ezentúl: Alapítvány) által 
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési 
politikáját. 

Jelen Szabályzat az Alapítvány működése során a www.hiteserkolcs.hu honlapra látogatók, az 
Alapítvány munkájában közreműködő önkéntesek és a támogatók, befizetők önkéntesen megadott 
(ezentúl egységesen: érintettek) adatainak kezelésére vonatkozik. 

Az adatokat elsődlegesen az Alapítvány munkájában résztvevő önkéntesek és és az adatfeldolgozók 
munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére 
nem adják át. 

 

1. Adatkezelő neve, és elérhetőségei 
• Név: Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány 
• Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 71/A 
• Nyílvántartási szám: 01-01-0001803 
• Adószám: 19012164-1-42 
• Képviselő: Ruff Tibor 
• Telefonszám: 06 (1) 432 2761 
• E-mail cím: info@hiteserkolcs.hu 
• Honlap: www.hiteserkolcs.hu 
• Adatvédelmi tisztviselő: 

o Neve: Szabó Zoltán 
o E-mail címe: szabo.zoltan@hit.hu 

 

2. Követett alapelvek az adatkezelés során 
• Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 
kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

• Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

• Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
• Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy 

adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett 

http://www.hiteserkolcs.hu/
http://www.hiteserkolcs.hu/
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kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló 
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra 
kerülne sor. 

• Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. 

• A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

3. Az Alapítvány által kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés 
céljai 

 

 

3.1 Alapítvány munkájában közreműködő önkéntesek 
Adatok kezelésének célja(i) A kuratóriumi tagok, felügyelőbizottsági tagok és pénügyi 

számviteli területen köreműködő önkéntesek személyes 
adatainak kezelése. 

Adatok tárolásának jogalapja(i): • jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja, Ptk. 3:5-3:11.) 

A kezelt adatok típusa • név, lakcím, születési hely idő, anyja neve 
Az adatkezelés időtartama: • vezető tisztségviselők esetén a megbízásuk 

megszünésétől (bírósági nyilvántartásból történő 
törléstől) számított 5 év, de legkésőbb az alapítvány 
megszűnésétől, megszüntetésétől (bírósági 
nyilvántartásból való törlésétől) számított 5 év. 

• pénügyi számviteli területen köreműködő 
önkéntesek személyes adatain esetén az önkéntes 
jogviszony megszünésétől számított 5 év 

Adatok gyűjtésének forrása(i): • Érintett adja meg 
Adatok címzettje(i), adattovábbítás: • Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott 

adatfeldolgozók. 
Adattárolás helye • papír alapon az Alapítvány székhelyén zárható 

helyiségben és szekrényben 
• elektronikus formában az alapítvány telephelyén 

működő szervereken és számítógépeken 
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3.2 Támogatók, befizetők önkéntesen megadott adatai 
Adatok kezelésének célja(i) Alapítvány támogatásával kapcsolatos köszönő, illetve 

tájékoztató levél küldése. Cégek esetén az 
adókedvezményre jogosító igazolás küldése. 

Adatok tárolásának jogalapja(i): Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja] 

A kezelt adatok típusa Befizető neve, címe, cég esetén adószáma 
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáit 
Adatok gyűjtésének forrása(i): Érintett adja meg 
Adatok címzettje(i), adattovábbítás: • Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott 

adatfeldolgozók. 
• Magyar Posta 

Adattárolás helye • papír alapon az Alapítvány székhelyén zárható 
helyiségben és szekrényben 

• elektronikus formában az alapítvány telephelyén 
működő szervereken és számítógépeken 

 

3.3. Érintett böngészőprogramjában tárolt adatok, cookie-k (sütik) 
A www.hiteserkolcs.hu honlap a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütikett (cookie) 
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett 
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a 
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A részletes cookie tájékoztatónkat a www.hiteserkolcs.hu/cookie-tajekoztato oldalon olvashatja el. 

Adatok kezelésének célja(i) Látogatók aktuális munkamenetének azonosítása. Az 
informatikai tűzfal rendszer is elhelyez biztonságot 
növelő sütiket a felhasználó böngészőjében az 
úgynevezett munkamenetet-eltérítéses támadások 
kivédésére. 

Adatok tárolásának jogalapja(i): az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók 
böngészőjében sütiket tárolni [GDPR 6. cikk (1) bek. f) 
pontja]. 

A kezelt adatok típusa Részletes tájékoztató a hiteserkolcs.hu cookie 
tájékoztatójában olvasható 

Az adatkezelés időtartama: Részletes tájékoztató a hiteserkolcs.hu cookie 
tájékoztatójában olvasható 

Adatok gyűjtésének forrása(i): látogató számítógépe és böngészője 
Adatok címzettje(i), adattovábbítás: Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott 

adatfeldolgozók. 
 

3.4. A www.hiteserkolcs.hu szerver látogatóinak naplózása 
Adatok kezelésének célja(i) A honlapot üzemeltető szerverek naplózzák az oldalra 

látogatók böngészője, és számítógépe által, a szerver felé 
indított lekérdezés adatait, hogy az adatok feldolgozása 
által minimálisra csökkentsék biztonsági incidensek 
lehetőségét. 

http://www.hiteserkolcs.hu/
http://www.hiteserkolcs.hu/cookie-tajekoztato
http://www.hiteserkolcs.hu/
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Adatok tárolásának jogalapja(i): jogos érdekünk az adatok kezelése az informatikai 
rendszerünk biztonságának biztosítása érdekében [GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

A kezelt adatok típusa IP cím, beérkező kérés típusa és fejléce, böngésző típusa, 
lekérés időpontja, meglátogatott oldal 

Az adatkezelés időtartama: 30 napig  
Adatok gyűjtésének forrása(i): látogató számítógépe és böngészője 
Adatok címzettje(i), adattovábbítás: Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott 

adatfeldolgozók. 

 

4. Adatfeldolgozók 
Az adatfeldolgozók köre a 3-as pontban ismertetett személyes adatok körében, annak címzettjei 
között ismerhetőek meg. A további adatfeldolgozók: 

 
4.2 H&H projects Kft 
Tevékenység: Ez a Szervezet az Alapítvány teljes informatikai hátterét biztosítja. 
Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 71/A 

 

5. Érintett jogai, és jogorvoslati lehetőségek 
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság okán összefoglaljuk az érintettek jogait.  

• Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (GDPR Rendelet 13-14. cikk) 

• Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR Rendelet 15. cikk). 

• A helyesbítéshez való jog 
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 – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (GDPR Rendelet 16. cikk). 

• A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
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 a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR Rendelet 17. cikk) 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a 
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (GDPR Rendelet 18. cikk) 

• A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
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Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (GDPR Rendelet 19. cikk) 

• Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 
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. (GDPR Rendelet 20. cikk)  

• A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (GDPR Rendelet 21. cikk) 

• Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (GDPR Rendelet 22. 
cikk) 

• Korlátozások 
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  (GDPR Rendelet 23. 
cikk). 

• Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (GDPR Rendelet 34. cikk) 

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet. (GDPR Rendelet 77. cikk) 

• A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről. (GDPR Rendelet 78. cikk) 

• Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait. (GDPR Rendelet 79. cikk) 
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6. Adatbiztonsági intézkedések 
 
6.1 Adatbiztonság az informatikai infrastruktúrában 
A személyes adatokat a saját telephelyünkön működő, H&H Projects Kft által üzemeletetett, központi 
szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott 
személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és 
rendszeresen teszteli és ellenőrzi az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. 

Valamennyi rendszerre, rendszerelemre kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek 
elleni védelem biztosított. 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer 
biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési 
jogosultságok kiosztásánál gondoskodik. 

6.2 Fizikai adatbiztonság 
A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében a telephely, és az irodahelyiségek őrzés-védelme 
7/24-ben biztosított. A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárható irodában, zárt 
szekrényben tároljuk. Ezekhez az irodahelyiségekhez csak a feltétlen szükséges számú alkalmazotti 
körnek van jogosultsága belépni. 

 

7. Adatvédelmi incidens esetén 
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a 
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi 
incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is 
tájékoztatjuk róla. 

 

8. Adatvédelmi Szabályzat módosítása 
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési 
szabályzatot a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a 
www.hetek.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési 
szabályzat módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről. 
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