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Adatkezelési tájékoztató
A jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az Erőforrás Alapítvány (továbbiakban: az „Alapítvány”,
székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 11., bírósági nyilvántartási száma: 7364) által indított, úgynevezett
Youth Entrepreneurship & Employability Initiative/Vedd a kezedbe a jövő(de)t! programmal (továbbiakban:
a „Program”) összefüggésben, valamint az annak keretében az Invendor Tanácsadó Kft. (a továbbiakban:
„Invendor”, székhely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 7. III. emelet 11., cégjegyzékszám: 01-09924114) által végzett közös adatkezelést. Tekintettel arra, hogy a Programmal összefüggésben
elengedhetetlen bizonyos, a résztvevőkre vonatkozó személyes adatok kezelése (pl. a jelentkezés
elbírálása, kapcsolattartás érdekében), az Alapítvány a jelen tájékoztatóban írja le ezen adatkezelés
részleteit.
1.

Ki az adatkezelő?

A Programmal kapcsolatosan az adatkezelő az Alapítvány valamint az Invendor, elérhetőségeik pedig az
alábbiak:
Cím: 1133 Budapest, Váci út 80-84.
E-mail cím: dpo@unitedway.hu
Az Alapítvány adatvédelmi ügyekért felelős munkatársa a fenti e-mail címen érhető el.
Invendor Tanácsadó Kft.
Cím: 1052 Budapest, Semmelweis utca 7. III. emelet 11.
E-mail cím: reka.oswald@invendor.hu
Az adatkezelés közös adatkezelés formájában történik. Közös adatkezelő az az adatkezelő, aki vagy
amely – törvényben valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az
adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az
adatkezelésre – ideértve a felhasznált eszközt – vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel
közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

2.

Mi a személyes adat és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat vagy információ. Ideértve azon adatot, amely alapján önállóan vagy más
adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy (így
elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma, vagy
bármely adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt
azonosítsa, – például gépjárművének adatai). Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett
bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása,
módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.
3.

Milyen adatokat gyűjtenek és kezelnek az adatkezelők?
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Az Adatkezelők a Programmal összefüggésben az alábbi – az Ön által, a jelentkezés
formanyomtatványának kitöltése során megadott – személyes adatait illetve információkat kezeli
(továbbiakban: az „Adatok”):
1. Személyazonosításra alkalmas adatok:






név (családi- és keresztnév);
e-mail cím;
telefonszám;
születési hely és idő;
iskola neve, város
2. Programban való részvétel elbírálása érdekében gyűjtött információk:






jelentkezést motiváló tényezők;
Programmal kapcsolatos elvárások;
Programról való tudomásszerzés forrása;
családi háttérre vonatkozó adatok:
o testvérek száma;
o szülők családi állapota;
o családvédelmi támogatásban való részesedésre vonatkozó információ;
o szülők legmagasabb iskolai végzettsége; és
o szülők foglalkozására vonatkozó információ.
 egyes különleges adatok:
o szegregált közösségben való létre vonatkozó információ; és
o egészségügyi adatok (mozgás-/látás-/halláskorlátozottságra vonatkozó adatok);
 érdeklődési körök a Program vonatkozásában; és
 okos termékek használatára vonatkozó információ.
4.

Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

Az Adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor az alábbiak szerint:
a Programban való részvételre irányuló jelentkezéshez, illetve annak elbírálásához, valamint a
Program lebonyolításához kapcsolódóan;
(ii) amennyiben az Adatkezelők jogos érdeke azt megkívánja (például kutatási és értékelési célból); vagy
(i)
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(iii) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten
hozzájárult (például a promóciós célú adatkezelés vagy a családi háttérre vonatkozó Adatok kezelése
kapcsán).
A fentieken túl jogszabály is kötelezheti az Adatkezelőket bizonyos Adatok kezelésére, illetve
meghatározott ideig való megőrzésére.
A fentiekben felsorolt Adatokat az Adatkezelők a következő célok elérése érdekében kezelik és használják
fel:
Cél megnevezése

Adatkezelés
jogalapja
(az
Általános Adatvédelmi Rendelet
alapján)

Programban való részvételre való kiválasztás és
adminisztratív célok: Az Adatok felhasználhatók az
értékelési folyamatban, a programban való
részvétel során és más belső adminisztratív
feladatok (pl. kapcsolattartás) elvégzésére.

Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) b) pontja alapján – szerződés
előkészítése és teljesítése; a családi
háttérre vonatkozó Adatok illetve
egyéb kifejezetten érzékeny Adatok
tekintetében
az
Általános
Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (1) a)
pontja alapján - az Ön kifejezett
hozzájárulása.

A vállalkozói program promóciója: A teljes név és
az intézménynév (az iskola neve, amelynek a
Programban részt vevő tanuló diákja) megjelenhet
az Alapítvány által kiadott kiadványokban és az
Alapítvány weboldalán. Ezen Adatok felhasználása
a program láthatósága és promóciója érdekében
történik.
Jelentések: Összesített, nem-azonosítható Adatok
közvetíthetők az adományozók és az Alapítvány
kuratóriuma, fenntartója felé.

Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) a) pontja alapján – az Ön
hozzájárulása.

Kutatási és értékelési célból: Az Adatok
felhasználása történhet kutatási és értékelési
célból. Ha a kutatás vagy az értékelés nyilvános,
akkor az Adatok összesítve és nem-azonosítható
módon jelenhetnek meg. A program résztvevőit az
Adatkezelők felkérhetik, hogy vegyenek részt az
Adatkezelő által kezdeményezett, illetve elvégzett
felülvizsgálatokban, értékelésekben (külső/belső),

Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) f) pontja alapján – az
Alapítvány jogos érdeke, valamint a)
pontja
alapján
–
érintett
hozzájárulása.

Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) f) pontja alapján – az
Alapítvány jogos érdeke.
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kutatásokban. Az ilyen kéréseket előre közöljük a
résztvevőkkel.
Hálózatépítés és információcsere: a megadott Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
Adatok felhasználhatók hálózatépítés és a cikk (1) f) pontja alapján – az
résztvevők közötti valamint a támogatók felé Alapítvány jogos érdeke.
irányuló információcsere érdekében is.
Mennyi ideig kezeli, tárolja az Adatokat az Alapítvány?

5.

Az Adatkezelők az Adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezelik, amíg arra
valamely jogszabály kötelez. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a
jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, az Adatok törlésre vagy anonimizálásra
kerülnek. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy az adatkezelést megszüntessék, és az
Adatokat ennél korábbi időpontban is töröljék, amennyiben az Adatok kezelése már nem szükséges.
Ki jogosult megismerni az Adatkezelők által kezelt Adatait?

6.

A kezelt Adatokat az Adatkezelők munkatársai, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók
munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.
Az Adatokat kizárólag az Adatkezelők számára egyes (pl. pénzügyi, számviteli) szolgáltatásokat nyújtó
vállalatok, illetve a Youth Entrepreneurship & Employability Initiative programban részt vevő alábbi partner
részére (továbbiakban: a „Partner”) továbbítjuk a Programban való részvételre történő jelentkezés
elbírálása céljából:

7.

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön az Adatkezelő kapcsolattartójához intézett, a fenti elérhetőségek valamelyikére küldött nyilatkozattal
bármikor jogosult:
a.) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
b.) kérni személyes adatai helyesbítését;
c.) kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes
adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni);
d.) kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását);
e.) kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság);
f.) tiltakozni az Adatkezelő jogos érdeke alapján történő adatkezelés ellen.
Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, amire az Adatkezelő a lehető
legrövidebb időn belül de legfeljebb 25 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön még
nem nyújtott be azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a
tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.
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Ön kérelmezheti továbbá az Alapítványnál kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Az
Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Önt.
Ön bármikor indoklás nélkül, továbbá korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül e-mailben vagy írásban
részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását. Az Adatkezelő a
hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint az
Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított
jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelhet.
Ön írásban vagy más módon kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt adatait az Ön által megjelölt
harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Az Alapítvány a kérelemtől számított 30
napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről Önt
értesíti.
8.

Mit tehet, ha panasszal kíván élni?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőnél a fenti elérhetőségeken.
Az Adatkezelő a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül az ügyet kivizsgálja, szükség szerint
intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az Önt. Amennyiben Ön nem
ért egyet az Adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy
személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön
lakóhelye szerint illetékes törvényszéket). Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést
közvetlenül az Adatkezelőhöz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy az Adatkezelő az
esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.
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