A Van Holnap! Daganatos Betegeket és Sztómaviselőket Segítő Alapítvány
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Van Holnap! Daganatos Betegeket és Sztómaviselőket Segítő Alapítvány (1126. Budapest,
Németvölgyi út 12.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-01-0011408;
adószáma: 18217782-1-43; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint Adatkezelő nyilatkozik, hogy
adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelési tájékoztató́ a vanholnap.eu weboldalon az alábbi címen érhető el:
Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A
változásokról honlapján értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintettnek olyan kérdése lenne, mely
jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit.
Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja
a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rendszer használatából
eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
I. A rendelet alapján a legfontosabb fogalmak meghatározása
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ.
Adatkezelés: Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Adatkezelésnek minősül a fénykép-hangképfelvétel, a személyazonosításra alkalmas jellemzők gyűjtése.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Profilalkotás: A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Álnevesítés: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
II. Az adatkezelésének célja, jogalapja, a kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
A Van Holnap! Alapítvány adatkezelésének célja, a rendezvényeken, programokon való részvétel
biztosítása, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás. A Van Holnap! Alapítványaz adatokat nem
továbbítja harmadik személyek részére, továbbá a tudomány és technológia állását kellően figyelembe
véve gondoskodik arról, hogy kívülálló ne férhessen az általa kezelt adatokhoz. A Van Holnap!
Alapítvány tárhelyszolgáltatóként, az adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására
adatfeldolgozóként alkalmazza az adatok tárolására:
Google LLC-t (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Adatvédelem:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
UNAS Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14.
unas@unas.hu https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato
booked4.us Kft.
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.
https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html
A Van Holnap! Alapítvány tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adatainak a VAN HOLNAP!
Alapítvány honlapján való megadása esetén – annak ellenére, hogy a VAN HOLNAP! Alapítvány az
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű
biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő
bekövetkezése esetén a Van Holnap! Alapítvány nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy
hozzáférésért, vagy az érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Az adatkezelés jogalapja
A Van Holnap! Alapítvány kizárólag az érintettek önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezel
adatot. Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel,
például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét,
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Az érintettek a hozzájárulásukat az alábbi módon adhatják meg:
•

a programokon való részvételhez szükséges regisztráció – online kérdőív – kitöltésével, az
online időpontfoglalás során az adatok megadásával, mely cselekmények önkéntesek,
egyértelmű hozzájárulást jelentenek az adatok kezeléséhez

•

papír alapú iraton megadott adatok esetén (pl. rendezvények jelenléti íve) az aláírásukkal
igazolják, hogy a papír alapú, rendelkezésre bocsátott Adatvédelmi Tájékoztató ismeretében
önként adták meg hozzájárulásukat az adat kezeléséhez.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
A Van Holnap! Alapítvány az érintettek elérhetőségi adatait kezeli: név, elektronikus levelezési cím és
telefonszám. Ezen elérhetőségek szükségesek a fentebb említett adatkezelési cél megvalósítása
érdekében.
A Van Holnap! Alapítvány semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre
vonatkoznak.
A személyre szabott tanácsadásokhoz szükséges kérdőívekre adott válaszokat kizárólag a tanácsadást
végző szakember ismeri, jelszóval védett online fiókban tárolja. Az adatokat harmadik személynek nem
adja át.
A Van Holnap! Alapítvány az adatokat mindaddig jogosult kezelni, míg az érintett az adatkezelési
hozzájárulását vissza nem vonja, kifejezett, egyértelmű, a VAN HOLNAP! Alapítvány részére címzett,
írásban vagy elektronikus úton, igazolhatóan az érintettől származó nyilatkozatával.
A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E
nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
név, telefonszám, e-mail cím
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az érintettek, valamint a személyes adatok ismertetése;
Az Alapítvány működésének biztosítása érdekében személyes adatokat (név, cím, elérhetőség) harmadik félként,
postázás céljából, csak az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
FOXPOST
Magyar Posta
Az Adatkezelések időtartama
Az Alapítvány a személyes adatokat 5 évig, elektronikusan tárolja a később felmerülő vitás helyzetek
kezelésére.

Adatvédelmi tisztviselő
A Van Holnap! Alapítvány adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem köteles, mert nem minősül
közhatalmat gyakorló vagy közfeladatot ellátó szervnek, fő tevékenységi köre nem olyan adatkezelési
műveletek végzése, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, fő tevékenységei nem a

személyes adatok különleges kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják
magukban.
III. Az érintettek jogai
Az érintettek főbb jogai a következők:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés,
b) azok helyesbítése,
c) törlése („az elfeledtetéshez való jog”),
d) kezelésének korlátozása,
e) a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás,
f) az adathordozhatósághoz való jog,
g) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
a) 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 alábbiakról: az
adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek
kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
b) - d) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az
érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát.
e) A Van Holnap! Alapítvány sem profilalkotást, sem automatizált adatkezelést nem végez, így ezen
adatkezelések elleni tiltakozási jog a Van Holnap! Alapítvány esetében értelmezhetetlen.

Az érintettek ezen jogaikat írásban, postai úton a Van Holnap! Alapítvány telephelyére címzett
levélben, vagy a Van Holnap! Alapítvány e-mail címére küldött elektronikus levélben gyakorolhatják.
Az elérhetőségeket a Tájékoztató bevezetője tartalmazza.
A Van Holnap! Alapítvány az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
IV. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidenst a Van Holnap! Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti a
felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán
belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
A bejelentés minimális tartalma:

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
közölni kell az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
ismertetni kell a Van Holnap! Alapítvány által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
A Van Holnap! Alapítvány nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás
lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet követelményeinek való megfelelést.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, a Van Holnap! Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni
kell a valószínűsíthető következményeket, a megtett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni.
V. Jogorvoslati lehetőségek
A Van Holnap! Alapítvány mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben azonban az érintett úgy érzi, az adatkezelés ennek nem felelt meg,
lehetősége van ezt írásban jelezni az info@vanholnap.eu e-mail címre vagy a 1114. Budapest, Orlay
utca 3. postai címre.
Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szervnél:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C,
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,
Telefon: +36-1-391-1400,
Fax: +36-1-391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
és illetékes bíróságnál.
Budapest, 2020. március 15.

