
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

A magánélet védelme fontos a Jókay Család Alapítványa számára, és nagyon komolyan vesszük 

személyes adatok biztonságára vonatkozó felelősségünket. 

Elkötelezetten védjük a támogatók és támogatottak személyes adatait és átláthatóvá tesszük, hogy 

milyen információkat gyűjtünk róluk, illetve mire használjuk azokat. 

Az Alapítvány Támogatottak, Adományozók és Érdeklődők adatait kezeli.  

A Támogatottak az ösztöndíjasok és az alumni közösség tagjai. Adataikat az Alapítvány működése 

során folyamatosan kezeli és felhasználja azokat támogatás folyósításához, tájékoztatáshoz, 

rendezvény meghívókhoz, adományok gyűjtéséhez, illetve honlapon, hírlevelekben beszámolókhoz. 

18 éven aluli Támogatottak esetén adataikat szülői hozzájárulás alapján kezeljük. 

Az Adományozók adatait a hatályos számviteli törvényekben megadott ideig tároljuk, illetve az 

Alapítvány működése során tájékoztatás céljából, amíg az Adakozó nem kéri adatai törlését.  

Az Érdeklődők adatait az Alapítvány működése során tájékoztatás céljából folyamatosan kezeli, 

amíg az Érdeklődő nem kéri adatai törlését. 

Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó 

mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az 

Alapítvány az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés, 

rendezvénymeghívás) céljából hozzájárulásának visszavonásáig kezelje, és Önnel a fentebb 

felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba 

lépjen. 

A Jókay Család Alapítványa (1221 Budapest, Gerinc u. 83.), mint adatkezelő, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor 

megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint 

látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén és megválaszoljuk kérdését. 

A Jókay Család Alapítványa 

Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 83. 

E-mail: info@jokay.hu 

Telefon: +36 1 428 0552 

 

ALAPELVEK 

Az Alapítvány elkötelezett a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A 

személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az Alapítvány alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

Az Alapítványnak megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. 



KEZELT ADATOK 

Az adatkezelés során az Alapítvány a Támogatottak, Adományozók és Érdeklődők alábbi személyes 

adatait kezeli: 

 név 

 születési dátum 

 adószám / adóazonosító 

 állandó lakcím 

 levelezési cím 

 telefonszám / mobil, otthoni, céges 

 e-mail cím 

 számlakezelő bank, bankszámlaszám 

 adományok fizetésének időpontja, módja, összege 

ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel: 

(a)     tájékoztatás; 

(b)     beazonosítás és hitelesítés; 

(c)     kapcsolattartás; 

(d)     adománygyűjtés célú megkeresés 

(e)     rendezvény meghívók. 

 

Az Alapítvány weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az 

adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak. 

Az Alapítvány részére adományozás során az adományozó által megadott adatokat céges 

adományozó esetén az adóigazolás kiállítása, illetve az adományozás tényének rögzítése céljából 

tárolja. 

Biztosítjuk, hogy az Alapítvány az Ön adatainak az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 

jár el. 

ADATFELDOLGOZÓK 

Az Ön személyes adatait alapvetően saját magunk dolgozzuk fel. Abban az esetben, ha az 

adatfeldolgozásra kiszervezett tevékenység keretében kerül sor, úgy az adatfeldolgozó kizárólag a 

velünk kötött – titoktartási záradékot tartalmazó - szerződés és a tőlünk kapott utasítások alapján 

jogosult eljárni, önálló döntést nem hozhat. Az adatfeldolgozó tevékenységéért az adatkezelő 

felelős. 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Tárhely szolgáltató. A weboldal elérhetővé tétele, technikai háttér biztosítása 
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.  

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em. 

Tel.: +36 30 555 1100 

E-mail: info@ens.hu 
 

Könyvelés, közhasznúsági tevékenység számviteli biztosítása 
Techno-Qualitas Kft. 

Székhely: 1194 Budapest, Karton utca 8. 

Tel: (1) 282-7983 

 

  

mailto:info@ens.hu
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AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelméhez szükséges technikai és szervezési 

intézkedéseket megtettük. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására a regisztráció 

megerősítést igényel. A rendszerünket – a külső hozzáférés megakadályozása céljából – tűzfalak 

védik. Adminisztrációs felületeink kizárólag belső hálózatból érhetők el. Az adatok véletlen 

megsemmisülését biztonsági mentésekkel akadályozzuk meg. 

Adatkezelőként – tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire – nem vagyunk kötelesek 

adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, de amennyiben úgy döntünk, hogy adatvédelmi tisztviselőt 

nevezünk ki, úgy annak nevéről és elérhetőségéről haladéktalanul tájékoztatást adunk. 

FACEBOOK 

Oldalunkon a Facebook oldalunkra mutató ikon található. Rákattintva az ikonra olyan weboldalra 

jut el a látogató, ahol személyes adatokat tárolnak és az adatokat továbbítják EU-n kívüli 

országokba is. Ez az oldal csak regisztráció és bejelentkezés után használható és az itt zajló 

adatkezelésre nincs ráhatásunk. Az oldal adatkezelési szabályairól itt olvashat (angol nyelven): 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

A honlap működése során cookie-kat kezelünk, mely minden weboldalra látogató érint. A cookie-k 

kezelése során egyedi azonosítószámot, dátumokat és időpontok tárol a rendszer a felhasználók 

azonosítása és a látogatók nyomon követése érdekében, de a cookie-k használatával nem kezel 

személyes adatokat az adatkezelő. 

ÉRINTETTEK JOGAI 

Az Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje 

azok helyesbítését, korlátozását vagy törlését az info@jokay.hu e-mail címen. 

Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 

tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az 

esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

Az Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja 

megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság 

vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

 

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával kifejezetten hozzájárul személyes 

adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, adatkezelők 

részére történő továbbításához. 

 

Budapest, 2018. május 25. 
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