Adatkezelési Tájékoztató

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 29.,
nyilvántartási száma: 01-01-0001218, adószáma: 19661964-1-43 , képviseli: Dr. Ablonczy László
kuratóriumi elnök, a továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az
alábbiakról tájékoztatja Önt az Alapítvány által végzett adatkezelésről. A jelen tájékoztató (a
továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Alapítvány által kezelt, azonosított vagy azonosítható
természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.
Az Alapítvány 2018. május 25-től teljesíti az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU)
2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR” rendelet) által meghatározott kötelezettségeket,
illetve ezen túlmenően a hatályos hazai adatvédelmi jogszabályokat (különösen továbbá az az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény
(továbbiakban: Infotv.) .
Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban –
mielőtt használná az Alapítvány weboldalát, vagy valamilyen adatot az Alapítvány számára átadna –,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 0612151220 (434)
fax: 0612998116
e-mail cím: szivbgyermek@gmail.com
web: http://gyermeksziv.hu
Az Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő
hatállyal módosítsa. Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések
felmerülése esetén javasolt felkeresni a honlapot abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes
Adatkezelési Tájékoztató információihoz hozzáférhessen.
Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatónak az
adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
Az Alapítvány a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de a fenti
elérhetőségeken adatvédelmi megkeresést is fogad.

II.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Általános rendelkezések
Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja. Ebbe a tevékenységbe kiemelten, de nem kizárólagosan bele tartozik a
személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenállóképessége– ideértve az adatbázis-, honlap-,
szoftverfrissítéseket,
• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani– többek
között biztonsági másolatok alkalmazása révén,

• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás – többek
között az adatkezelések éves felülvizsgálata.
Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek (adatfeldolgozóknak)
Az Alapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére – például az informatikai
rendszereinek üzemeltetésére – szerződéses partnereket egyelőre nem vesz igénybe. Amennyiben
mégis, a szerződéses, az Alapítvány megbízásából eljáró partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár
el:
• az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg,
• az adatfeldolgozó partner az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
• az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára,
• a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles használni,
• köteles a személyes adatokat a szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges
időtartamot követően megsemmisíteni.
Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozó partnerek esetében adatfeldolgozói
szerződéskiegészítés keretében meghatározza az alábbiakat:
• az adatkezelés tárgya, időtartama, jellege és célja, a személyes adatok típusa az érintettek
kategóriái, valamint az adatkezelő kötelezettségei és jogai,
• annak előírása, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli
utasításai alapján kezeli,
• szerződésben szereplő adattovábbítási eljárás során előírt kellő adatbiztonsági intézkedések
elvárásai, ideértve a bizalmas kezelést is,
• a partner nyilvántartás-vezetése a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről,
• a továbbított személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensek kötelező jelzése és az incidens
kivizsgálásában való cselekvő közreműködés,
• további adatfeldolgozó igénybevételének szabályozása (az adatfeldolgozó csak előzetesen,
írásban tett eseti vagy általános felhatalmazás alapján alkalmazhat al-adatfeldolgozót),
• az adatvédelmi kötelezettségek telepítése további adatfeldolgozóra és alkalmazottakra
(titoktartási kötelezettség),
• az adatfeldolgozó segítsége az Alapítvány számára a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek
teljesítésében,
• annak előírása, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését
követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl, vagy visszajuttat az
adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat.

Adatfeldolgozók igénybevétele:
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe
1) Hírlevél-küldés:
Mailchimp (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA, 0028959)

III.

1)

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK

Honlap látogatása, cookie-k kezelése

A sütik kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Sütikezelési Tájékoztató tartalmazza.
2)

Közösségi oldalon történő adatkezelés

A
Facebook
https://www.facebook.com/gyermekszivés
az
Instagram
https://www.instagram.com/gyermeksziv/ - közösségi oldalakon (önálló adatkezelők) az Alapítvány
saját profillal rendelkezik, amely felületen a tevékenységével kapcsolatos tartalmakat oszt meg, illetőleg
híreiről, újdonságokról, közérdekű információkról informálja a közösségi oldalait látogatókat, az őt
bármilyen formában megkeresőket (a továbbiakban: Felhasználók). Az Alapítvány nem készít
statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely
természetes személy beazonosítható lenne.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, az Alapítvány marketing-tevékenysége
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk
(1) a) pontja alapján, amely az Alapítvány megkeresésével, oldalai követésével megvalósuló ráutaló
magatartás révén vélelmezett.
A kezelt adatok köre: amit a Felhasználó az Alapítvánnyal megoszt
Az érintettek köre: Az Alapítvány közösségi oldalait látogató, az azt bármilyen formában megkereső
Felhasználók
A közösségi oldalakon történő adatkezelés vonatkozásában az adatmegőrzés ideje a közösségi oldalak
üzemeltetőinek jogköre és felelőssége.
Az adatkezelés formája: elektronikus.
3) Hírlevél-szolgáltatás
Az Alapítvány a tevékenységét érintő legfontosabb eseményekről, újdonságokról, rendezvényekről
hírlevél küldése formájában is tájékoztat.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldés és az ennek érdekében végzett adatbázis-építés
Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása a GDPR
6. cikk (1) a) pontja alapján.
Kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím,
Az érintettek köre: a hírlevél-küldéshez kifejezetten hozzájáruló természetes személyek
Adatmegőrzés ideje: hírlevélről történő leiratkozásig; a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés formája: elektronikus.
Adatfeldolgozó: Mailchimp
4) Rendezvényre szóló meghívók küldése
Az Alapítvány tevékenysége népszerűsítése érdekében rendszeresen rendezvényeket szervez, amelynek
lebonyolítása érdekében adatkezelést végez.
Az adatkezelés célja: Rendezvényre szóló meghívók küldése és az ennek érdekében végzett adatbázisépítés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása
Kezelt személyes adatok köre: Rendezvények esetén az Alapítvány által meghívni szándékozott
érintettek kapcsolattartási adatai - a résztvevők, és ha van ilyen, a képviselt szervezet neve, az általuk
megadott egyéb részvétellel kapcsolatos adatok.
Az érintettek köre: Az Alapítvánnyal kapcsolatba került személyek, akik az Alapítvány által ilyen céllal
történő megkereséshez hozzájárulnak
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérése esetén az adat törlésre kerül (visszavonásig).
Az adatkezelés formája: elektronikus.
5) Adományozással kapcsolatos nyilvántartás
Az Alapítvány a tevékenységét adományok révén támogató személyekről nyilvántartást vezet későbbi
megkeresésük, illetőleg a költségvetésével kapcsolatos elszámolás érdekében
Az adatkezelés célja: az adományozni szándékozó személyek (Támogató) adományozásra vonatkozó
adatainak nyilvántartása és az ennek érdekében végzett adatbázis-építés
Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása a GDPR
6. cikk (1) a) pontja alapján, valamint jogszabályi előírás a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján, valamint
az adományokkal kapcsolatos számviteli bizonylatok alátámasztásához szükséges adatokat a 8 évig meg
kell őrizni (lásd: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény XI. fejezet, Bizonylatok megőrzése címe alá
tartozó rendelkezéseket).
(A Támogató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában
az érintett adományozói adatok nem kezelhetők. )
Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, adományozás módja, (postai
adományozás esetén levelezési cím), támogatás értéke, hozzájárul-e a neve feltűntetéséhez a honlapon,
Facebook oldalon.
Az érintettek köre: Az Alapítvánnyal kapcsolatba került, annak tevékenységét támogató személyek, akik
az Alapítvány által ilyen céllal történő megkereséshez hozzájárulnak
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Az adatkezelés formája: elektronikus.
6) Ügyintézés, panaszkezelés
Az Alapítvány a hozzá érkező észrevételek, kérdések, pozitív és negatív visszacsatolások
megválaszolására törekszik, amelynek érdekében adatkezelést végez.
Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, reklamáció, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályban előírt kötelezettség (lásd: A fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV törvény VI. fejezet, Panaszkezelés, ügyfélszolgálat címe alá tartozó rendelkezéseket)
Kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes
üzenet
Az érintettek köre: Az Alapítványhoz ilyen céllal forduló személyek
Az adatkezelés időtartama: 3 év
Az adatkezelés formája: elektronikus.

7) Kapcsolattartás, tájékoztatás:
Az alapítói illetőleg a kuratóriumi tagsági jogviszonyt és az Alapítvány működését érintő kérdésekben
az Alapítvány által folytatott kommunikáció biztosítása érdekében az alapítvány adatkezelést végez.
Az adatkezelés célja: az Alapítvány és az azt támogató személyek tevékenységének koordinációja, a
velük való kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 9. cikk (1) bekezdés d) pont
A kezelt adatok köre: név, elektronikus levelezési cím, postai levelezési cím, telefonszám
Az érintettek köre: az Alapítvány alapítói, kuratóriuma tagjai
Adatmegőrzés ideje: jogviszony fenntartásának ideje:3 év
Az adatkezelés formája: elektronikus.

IV.

ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
2. Az érintett hozzáféréshez való 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és
a hiányos adatok kiegészítését.
4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;

•

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
6. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az Adatkezelési Tájékoztató
mellékletét képező Hozzájárulás visszavonása formanyomtatvány Adatkezelő levelezési vagy
elektronikus címére küldött nyilatkozata útján.
10. Jogorvoslathoz való jog
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elérhetőségek: (http://naih.hu/; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363
Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400., faxszám: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Adatkezelésünk időtartama alatt személyes adataival kapcsolatosan Önt az alábbi jogosultságok illetik
meg:
Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd:
GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri. Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint
az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon
az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal:
http://naih.hu/; ; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,
telefonszám: +36 (1) 391-1400., faxszám: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag
kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal,
vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti
hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen per Magyarországon a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/

V.
•

•
•
•
•
•
•
•

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HIVATKOZÁSOK
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény a továbbiakban: Infotv.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.)
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

•

VI.

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad
tájékoztatást.
Az Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar
Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Budapest, 2021. szeptember .

………………………………..
A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány

