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A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A szabályzat célja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő), mint 

adatkezelő által üzemeltetett www.padabudapest.hu weboldal felhasználóinak, valamint az 

Adatkezelővel egyéb módon kapcsolatba lépő pályázó (továbbiakban: Felhasználó) jelen szabályzatban 

meghatározott személyes adatai vonatkozásában, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek 

megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. 

 

 

I. FOGALMAK 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy 

2. 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; 

3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma 

alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint 

a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

http://www.padabudapest.hu/
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meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint 

a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése; 

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

18. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot 

- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 
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II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. 

rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A 

Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az 

Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 

§ alapján „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, arról, ha az 

érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is". Mindezek alapján az adatkezelést végző Pallas Athéné Domus 

Animae Alapítvány tájékoztatja valamennyi Felhasználót a következőkről: 

1. Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége:  

Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 

Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma:  11852 

E-mail cím: info@padabudapest.hu  

 

2. Az adatkezelés célja:  

Pályázókkal, valamint a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás:  

- leginkább e-mail formájában történik, ahol elsősorban pályázati kiegészítések, 

módosítások, pontosítások miatt, valamint a Pályázók által felmerülő kérdésekre is ily 

módon válaszol az Alapítvány egy illetékes munkatársa. A sikeres vagy a sikeretlen 

Kuratóriumi elbírálás után e-mailben értesítik a pályázókat a döntésről, ami után a sikeres 

pályázók támogatási szerződésének jóváhagyása a Támogató által is ezen a platformon 

történik. Miután az Alapítvány szinte minden dokumentumot elektronikusan tart nyílván, 

ezért e-mailen is meg kell, hogy kapja a pályázat elszámolásakor benyújtandó számviteli 

bizonylatokat, beszámolókat, tanulmányokat, stb. 

- telefonon a pályázati folyamatok gyorsítása miatt, így például időpont egyeztetés, esetleges 

problémák könnyebb megoldhatósága végett, de erre ritkán kerül sor.  

http://www.naih.hu/
mailto:info@padabudapest.hu
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- lakcím/levelezési cím: csak a támogatási szerződések, egyéb dokumentumok és értesítések 

kiküldésére és beérkezése miatt szükséges. 

Minden más személyes adat az esetleges pozitív Kuratóriumi elbírálás után a támogatási 

szerződés megkötésére szolgál. 

3. Az adatkezelés jogalapja:  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett 

hozzájárulása 

 

4. Kezelt adatok köre:  

 név 

 születéskori név 

 születési hely  

 születési idő 

 állampolgárság 

 anyja leánykori neve 

 lakcím 

 levelezési cím  

 TAJ szám 

 adóazonosító jel 

 számlavezető bank neve 

 számlavezető bank székhelye 

 bankszámlaszám (IBAN, SWIFT) 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 

5. Az adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó regisztrációját meg nem 

szünteti, illetve amíg az adatkezelés célja fennáll. 

 Regisztráció törlése iránti kérelem esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával 

kapcsolatos adatokat törli.  

A felhasználó önkéntes tevékenységével kapcsolatban megjelenő adatokat az adatkezelő csak a 

felhasználó konkrét, erre irányuló kérésére, illetve harmadik személy kérésére törli, amennyiben 

a felhasználó hozzászólása jogszabályba, vagy a felhasználási feltételekbe ütközik. 
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Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más 

célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes 

beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy - törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken 

alapuló célból elrendeli. 

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének 

megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen 

megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden 

munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. 

 

III. A FELHASZNÁLÓK JOGAI 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, zárolását, illetve törlését. A Felhasználó ezirányú kérelmét a jelen szabályzat II.1. 

pontjában meghatározott elérhetőségeken jelezheti az Adatkezelő felé.  

1. Tájékoztatás 

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást 

kérhet. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének 

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
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adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 

valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelő a jelen 

szabályzat II.1. pontjában meghatározott elérhetőségei bármelyike vonatkozásában 

előterjesztheti a Felhasználó. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően 

a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában 

megadni a tájékoztatást. 

 

2. Törlés 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b)  az érintett kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elrendelte. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült 

jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy 

a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot 

egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is 

elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés 

nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a 

felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen 

végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét az Adatkezelő jelen szabályzat 

II.1. pontjában meghatározott elérhetőségei bármelyike vonatkozásában előterjesztheti. A 

Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 

harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a 

törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem 

sérti. 

 

3. Zárolás 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos 
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érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll 

az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 

 

4. Tiltakozás 

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat 

személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény engedi vagy rendelte el; 

b) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az 

adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg 

az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. 

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem 

ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés 

közlésétől számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat. 

 

5. Helyesbítés 

Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését. A helyesbítés 

iránti kérelmet az Adatkezelő jelen szabályzat II.1. pontjában meghatározott elérhetőségei 

bármelyike vonatkozásában előterjesztheti a Felhasználó. Az adatkezelő köteles az érintett 

kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül 

a Felhasználó személyes adatait helyesbíteni. 

 

 

IV. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) 

tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
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Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett 

választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi 

rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza. 

Jelen nyilatkozat a regisztráció, valamint az egyéb formában történő pályázati jelentkezés 

elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a regisztrációkor, pályázati 

jelentkezéskor megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó 

kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai 

megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok 

valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős. 

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag 

abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben 

az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben 

a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik 

szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti. 

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a Weboldal módosítás hatályba lépését 

követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják. 

Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi linken: 

http://www.padabudapest.hu/pada/  

 

V. HATÁLYBALÉPÉS 

 

Jelen Szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba. 

 

 

 

http://www.padabudapest.hu/pada/

