ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT
ÉTELT AZ ÉLETÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Hatalyba lépétt: FFL 4/2/2018. sz. hatarozattal 2018.05.09.

Bevezetés
Jelen adatvédelmi szabályzat az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Székhely: 1039 Budapest,
Lehel utca 15., a továbbiakban: „adatkezelő”) mint adatkezelő által végzett, személyes adatok
kezelésének szabályait rögzíti. A szabályzat az adatkezelő által folyamatosan aktualizálásra kerül a
hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak való folytonos megfelelés érdekében. A szabályzat
mindenkor hatályos verziója elérhető az adatkezelő székhelyén, továbbá az érintett kérésére bármikor
rendelkezésére bocsátjuk.
I. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei, az adatkezelő képviselője
Az Adatkezelő adatai:
Az Alapítvány neve:
Székhely:
Adószám:
Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásba vétel időpontja (végzés
jogerőre emelkedésének időpontja):
Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
száma:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
1039 Budapest, Lehel utca 15.
18095575-1-41
Fővárosi Bíróság
7439. sorszám
1999. 03. 09.
1999. 04. 13.
11.Pk. 60163/1999
Nemes Réka
info@karitativ.hu

II. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, a szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos
legfontosabb szabályokat, az adatkezelésekre vonatkozó információkat, az adatkezelő továbbá a jelen
szabályzat rendelkezéseivel biztosítja az Info törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a GDPR
rendeletben foglalt alapelvek érvényesülését.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 2011. évi CXII törvény az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban: Info tv.);
• 2016/679/EU Rendelet (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 (továbbiakban: GDPR rendelet);
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez
szükségesek.
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III. A szabályzat hatálya
Időbeli hatály
Jelen szabályzat 2018. május 9. napjától visszavonásig hatályos.
Tárgyi hatály
Jelen szabályzat kiterjed az adatkezelő által folytatott, személyes adatokat érintő adatkezelésre,
függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik. Adatkezelésnek tekintendő a
személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás,
lekérdezés, betekintés, továbbítás, törlés, illetve megsemmisítés.
Személyi hatály
Jelen szabályzat kiterjed az adatkezelőre, az adatkezelő munkavállalóira, önkénteseire valamint
minden további természetes személyre (érintettek), akinek adatait a szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezelés érinti.
IV. Az adatkezelés során érvényesülő alapelvek és az adatkezelés jogalapja
Alapelvek:
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen,
valamint az érintett számára átlátható módon végezzük,

célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történik,

adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak,

pontosság: az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az adatkezelő pedig minden
ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse,

korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,

integritás és bizalmi jelleg: az adatok kezelését az adatkezelő oly módon végzi, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok
megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve,

elszámolhatóság az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá a megfelelés
igazolására.


Jogalap:
Az adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi jogalapok egyikén nyugszik:




az érintett hozzájárulása;
amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél (pl. munkaviszony, vagy egyéb szerződéses jogviszony);
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
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V. Az érintett jogai
Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt
személyes adatainak kezeléséről, továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló adatának törlését vagy kezelésének
korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Automatizált adatkezelésre a
személyes adatokat érintően nem kerül sor.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.
Az érintett, a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban „NAIH”)
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH eljárásának részletes szabályait az
Info törvény VI. fejezete határozza meg.
VI. Adatvédelmi incidens
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. Adatvédelmi
incidens észlelése esetén az adatkezelő munkatársai kötelesek az Adatvédelmi tisztviselőt, mint
felelőst erről értesíteni, aki köteles megtenni a lentiekben foglalt intézkedéseket. Az Adatvédelmi
tisztviselő gondoskodik a lenti pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról, valamint
nyilvántartásba veszi az incidenst, ezek mellett haladéktalanul intézkedik, hogy adatkezelő érintett
munkatársai megtegyenek minden lehetséges lépést, amivel az érintett személyes adatok
biztonságának és jogszerű kezelésének visszaállítása garantálható.
Eljárás adatvédelmi incidens esetén
1. Bejelentés
Az adatkezelő feladata, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően azt indokolatlan
késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentse az illetékes felügyeleti szerv,
a NAIH felé. Abban az esetben, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a bejelentéstől el lehet tekinteni.
A bejelentésben legalább ismertetni kell az alábbiakat:






az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát,
a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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2. Értesítés
Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket is indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja, annak érdekében, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket.
Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell,
szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok
például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást. Az érintetteket az 1. sz. mellékletben található
minta felhasználásával kell tájékoztatni.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:


az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem áll fenn,

Minta adatvédelmi incidens nyilvántartásához:
Incidens
időpontja

Incidens
leírása

Érintettek
kategóriái

Az
incidens
hatásai

Megtett
Bejelentés
intézkedések időpontja
(NAIH)

Értesítés
időpontja
(érintettek)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu
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Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyre- állítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
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.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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 kép- felvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
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.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
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.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
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Mellékletek:
1. Adatkezelési tájékoztató Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány munkavállalói részére
2. Adatkezelési tájékoztató Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány önkéntesei részére
3. Megállapodás közérdekű önkéntes tevékenységről
4. Határozatlan időre szóló munkaszerződés

A Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot az Alapítvány kuratóriuma 2018. május 9-én
fogadta el FFL 2/3/2015. számú határozatával.

Kelt, Budapest, 2018. május 9.
Hitelesítette:

…………………..……….……….
Kuratóriumi elnök
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1.

melléklet

Adatkezelési tájékoztató Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány munkavállalói részére

Az Alapítvány a működése során megismert, tudomására jutott adatokat a tájékoztatóban leírt módon kezeli.
Az Adatkezelő adatai:
Az Alapítvány neve:
Székhely:
Adószám:
Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásba vétel időpontja (végzés jogerőre
emelkedésének időpontja):
Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés száma:

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
1039 Budapest, Lehel utca 15.
18095575-1-41
Fővárosi Bíróság
7439. sorszám
1999. 03. 09.
11.Pk. 60163/1999

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://www.karitativ.hu/adatvedelem/ címen.
Az adatkezelésünk 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendelete (GDPR rend.) szabályozásait figyelembe véve készült.
Jelen tájékoztató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.)
9. § (2) [„A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának
módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.”], az Mt. 11. § (2) [„A
munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a
munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak”] és az Mt. 10. § (2) „A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni
személyes adatainak kezeléséről”] szerinti előzetes tájékoztatásnak minősül.”
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Adatkezelés célja: a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a munkaszerződés
teljesítése, jogi kötelezettségek teljesítése.
Ilyen célok konkrétan:
-

a munkavállaló részére a bérfizetés biztosítása.
a családi adókedvezmény biztosítása
üzemorvosi vizsgálat biztosítása
munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (Mt. 11.§.), eszközhasználat ellenőrzése munkáltató jogos érdekében

Adatkezelés jogalapja: A munkaviszony fennállása alatt, az adatkezelés jogalapja a munkaszerződés szerinti kötelességek
teljesítése, a munkáltatóra jogszabályok alapján háruló kötelezettségek teljesítése miatt van szükség. A munkáltató jogos
érdeke.
A munkavállaló személyes adatai közül a munkáltató a munkaszerződésben feltüntetett adatokat,a kötelezően előírt
nyilatkozatokban megadott személyes adatokat kezeli: És az egyéb a munkáltató által kezelt személyes adatok.
Kezelt adatok köre:
-

neve
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
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-

magán-nyugdíjpénztári tagság ténye,
belépés ideje (év, hó, nap),
bank neve és kódja,
folyószámla száma,
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, orvosi alkalmasság ténye;
munkaköre,
a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat,
igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról
munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről

Adatok továbbításra kerülhetnek a következő címzetteknek, adatfeldolgozóknak:
1.
2.
3.
4.
5.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adatkezelési tájékoztatója elérhető:
http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html
Könyvelés, bérszámfejtés: Lal Kft. (8699 Somogyvámos, Fő utca 38.)
MKB Bank https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas
Kötelező üzemorvosi vizsgálatok miatt: Aranymed Bt. (1165 Budapest, Becő u. 19.)
Munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatás végző: Prevent Audit Kft. /Szabó Gábor (1074 Bp., Hársfa u. 21. 2/211.)

Harmadik országban való adattovábbítás nincs.
Adattörlésre előirányzott határidő: a munkaviszony megszűnése, illetve azt követően a munkajogi igény elévülésének
időtartama.
Technikai, szervezési intézkedések: az adatok fizikai megőrzése a 1039 Budapest, Lehel utca 15. címen történik. Zárt
irodában, elzárt szekrényben. A számítógépen tárolt adatok biztonságáról pedig tűzfal, jelszavas védelem gondoskodik.
Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben
A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli az Alapítvány kedvezmények érvényesítése
céljából. Az így beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és
kezelhetők. Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele. Abban az esetben, ha a
munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy a harmadik személytől köteles az adatkezeléshez a harmadik
személy hozzájárulását megszerezni, amellyel az Alapítvány igazolni tudja, hogy a harmadik személy adatainak
kezelésére felhatalmazással rendelkezik.
Adatkezelés célja: munkaviszonnyal összefüggő kedvezmények biztosítása
Kezelt adatok köre:
munkavállaló közvetlen hozzátartozójának neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési
neve, lakóhelyének címe, adóazonosító jele, TAJ száma, elérhetősége.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Info tv. 5. § (1) a)]
Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint munkaviszonnyal kapcsolatos
jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig, illetve a munkaviszonyból fakadó
jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig
Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan
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Tűz- és munkavédelmi oktatás
Az alapítvány fenntartja a jogot, hogy a munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön. Amennyiben az oktatás
törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél az Alapítvány adatfeldolgozójaként dolgozza fel az
adatokat. A tűz- és munkavédelmi felelősi feladatokat külső szolgáltató látja el.
Adatkezelés célja: a munkáltató jogszabályi kötelezettségének teljesítése, annak biztosítása, hogy a munkavállalók
biztonságos körülmények között végezzék a munkájukat és tisztábban legyenek a rájuk vonatkozó jogokkal és
kötelezettségekkel.
Adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről.
Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint a munkaviszonnyal kapcsolatos
jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig.
Adatkezelés módja: papíralapon.
Adatfeldolgozó: Prevent Audit Kft.
Alapítványi tulajdonú telefonhasználat:
Az alapítvány tulajdonában vannak mobiltelefonok, ezeket használatba adja munkavállalóinak, hogy azok a
munkaszerződésben rögzített feladataikat el tudják látni. A telefonálási szokásokat az adatkezelő nem vizsgálja, azokat
nem rögzíti. A telefonokban megtalálható érintett adatokat (név, telefonszám) nem adjuk át harmadik személynek. Az
adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, azok jelszóval védett telefonokon kerülnek őrzésre az adatkezelés
ideje alatt.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyfelekkel, ügyfelek munkavállalóival
Adatok fajtája: név, telefonszám.
Adatkezelés időtartama: az érintett személy kérésének visszavonásáig.
Harmadik országban való adattovábbítás nincs.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány és adatfeldolgozói a 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
hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az
Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai, és egyéb eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
-

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Alapítvány a különböző
nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja,
hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
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2.

melléklet

Adatkezelési tájékoztató Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány önkéntesei részére
Az Alapítvány a működése során megismert, tudomására jutott adatokat a tájékoztatóban leírt módon kezeli.
Az Adatkezelő adatai:
Az Alapítvány neve:
Székhely:
Adószám:
Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásba vétel időpontja (végzés jogerőre
emelkedésének időpontja):
Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés száma:

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
1039 Budapest, Lehel utca 15.
18095575-1-41
Fővárosi Bíróság
7439. sorszám
1999. 03. 09.
11.Pk. 60163/1999

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
http://www.karitativ.hu/adatvedelem/ címen.
Az adatkezelésünk 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendelete (GDPR rend.) szabályozásait figyelembe véve készült.

ÖNKÉNTESI MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az önkéntesek jogviszonya az önkéntes szerződés aláírásával kezdődik.
Kezelt adatok köre:
A nyilvántartott adatokat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005 évi LXXXVIII. 14.§ törvény határozza meg
-

az önkéntes Érintett természetes személyazonosító adatait;
az állampolgárságát;
az önkéntes lakóhelyét,
a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét;
a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

Az adatkezelés célja, időtartama
Az önkéntesként jelentkezőkkel az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, a közérdekű önkéntesi
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. §
(2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi.
A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezelést.
Az alkalmi rendezvényeken megjelenő, – nem szerződött – önkéntesek esetében, következő adatok kezelése történik:
Név, email cím.
Harmadik országban való adattovábbítás nincs.
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Adattörlésre előirányzott határidő: a munkaviszony megszűnése, illetve azt követően a munkajogi igény elévülésének
időtartama.
Technikai, szervezési intézkedések: az adatok fizikai megőrzése a 1039 Budapest, Lehel utca 15. címen történik. Zárt
irodában, elzárt szekrényben. A számítógépen tárolt adatok biztonságáról pedig tűzfal, jelszavas védelem gondoskodik.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány és adatfeldolgozói a 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
hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az
Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai, és egyéb eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
-

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Alapítvány a különböző
nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja,
hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
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3. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL
amely létrejött egyrészről az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15.,
Nyilvántartási szám: 7439; képviselő: Szanyi Karl Attila), mint fogadó szervezet,
másrészről
Név:
…………………………….…………….
Születési hely, idő:
……………………………………..……
Anyja neve:
…………………………………………..
személyi ig. szám:
…………………………………………..
lakcím:
…………………………………………..
TAJ:
……………………………………..……
adóazonosító jel:
…………………………………...…….., mint önkéntes között, az alábbiak szerint:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a fogadó szervezet magyarországi székhelyű jogi személy.
I. 2./ A szerződő felek rögzítik azt is, hogy az önkéntes nagykorú cselekvőképes magyar állampolgár.
I.3./ Az önkéntes kinyilvánítja, hogy a befogadó szervezet ideológiájával, céljaival egyetért, így a befogadó
szervezetet a tevékenységével támogatni kívánja.
II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű
önkéntes tevékenységről kötnek egymással szerződést a jelen szerződésbe foglalt feltételek szerint.
III.
AZ ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGEI
III.1./ Az önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy a fogadó szervezet közcélú, és a működésével összefüggő
tevékenységét az alábbi módon segíti, a fogadó szervezetnél az alábbi munkát végzi:
 szociális segítségnyújtás (kisegítő tevékenységek, konyhai segédmunka, anyagbeszerzés,
hulladékgyűjtés)
III.2./ Az önkéntes a tevékenységét az alábbi helyszíneken fejti ki:
Budapest, III ker. Lehel utca 15.
Budapest, III. ker. Benedek Elek utca
Budapest, III. ker Viziorgona utca 7.
Budapest, XIV. ker Bosnyák utca 46.
Budapest, VII. ker Rózsa utca 3.
Budapest, X. ker Népliget
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III.3./ Az önkéntes a tevékenységet naponta legfeljebb 8 óra időtartamban végzi, hetente legfeljebb 6 napon át.
Szükség esetén az előbb említett óra- és nap számán felül is megkérhető az önkéntes tevékenység végzésére.
III.4./ Az önkéntes a tevékenységet a fogadó szervezet utasításai szerint köteles ellátni. Az önkéntes nem
köteles a fogadó szervezet utasítását teljesíteni, ha annak végrehajtása az önkéntes életét, testi épségét, vagy
egészségét közvetlenül veszélyeztetné, jogszabályba, vagy az önkéntes szerződésbe ütközne. Ezt írásban
köteles jelezni az intézmény vezetője felé. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, erre az önkéntes a
fogadó szervezetet köteles figyelmeztetni.
III.5./ Az önkéntes köteles a tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások szerint
végezni.
III.6./ Az önkéntes köteles a tevékenység során tudomására jutott személyes adatot és üzleti titkot megőrizni,
mind a szerződés hatálya alatt, mind pedig azt követően.
III.7./ Az önkéntest a tevékenységéért semminemű ellenérték nem illeti meg.
IV.
A FOGADÓ SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI
IV.1./ Az önkéntes tevékenységéhez a fogadó szervezet biztosítja a szükséges tájékoztatást, irányítást, és az
ismeretek megszerzését, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, illetve a
szükséges pihenőidőt.
IV.2./ A fogadó szervezet biztosítja továbbá az önkéntes tevékenységének végzése közben az önkéntes
étkeztetését.
V.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
V.1./ A jelen szerződés (év, hónap, nap) ………………………….-én lép hatályba.
V.2./ A jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötik.
V.3./ A szerződés megszűnik:
- az önkéntes halálával, vagy cselekvőképtelenné válásával;
- a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével;
- közös megegyezéssel;
- felmondással.
V.4./ A jelen szerződést bármelyik fél bármikor indoklási kötelezettség nélkül írásban jogosult felmondani.
V.5./ A szerződés megszűnésekor az önkéntes köteles a tevékenység ellátásához átvett eszközöket és
dokumentumokat a fogadó szervezet birtokába visszaadni.
VI.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
VI.1./ A szerződő felek a jelen szerződéssel összefüggő esetleges jogvitáik esetére alávetik magukat a Pesti
Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
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VI.2./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2005. évi LXXXVIII. törvény és a Polgári
törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
aláírták.

Budapest, (év, hónap, nap) …………………………..

…………………………………………
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
fogadó szervezet

…………………………………………
önkéntes
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4. melléklet
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
név: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
(székhelye: 1039 Budapest, Lehel utca 15.)
mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),
másrészről

név:……………………………………………………………
születetési hely és idő: ……………………………………….
anyja neve:……………………………………………………
személyi igazolvány száma:………………………………….
adószáma:…………………………………………………….
TAJ száma: …………………………………………………..
lakcíme: ………………………………………………………
mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között
a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.
A Munkáltató kijelenti, hogy alkalmazza Munkavállalót ……………….. munkakörben, a
Munkavállaló pedig kijelenti, hogy a Munkáltató alkalmazásába lép.
2.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló munkabére havi bruttó ……………….
Ft azaz ……………………….. forint, melyet a Munkáltató utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10.
munkanapján köteles a munkavégzés helyén – a következő adóelőleg, társadalombiztosítási és munkavállalói
járulékok levonása után – készpénzben megfizetni.
3.

A Munkavégzés helye a Munkáltató telephelye: …………………………………..

4.

A szerződő felek a munkarendet heti ……… órás munkaidőben állapítják meg.

5.

A Munkavállaló köteles a munkaidőről nyilvántartást vezetni, amelyet a Munkáltató igazol.

6.
A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkaviszony rendkívüli felmondással történő azonnali
hatályú megszüntetését eredményezi, ha a Munkavállaló:
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-

a munkavégzés helyén ittas, vagy önhibából eredő bódult állapotban jelenik meg,
a munkavégzés helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól menthető ok nélkül távol marad,
a munkáltatói utasításnak szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal nem tesz eleget,
a munkáltatónak szándékosan kárt okoz (szándékos rongálás, lopás, stb.)
az üzleti titkot megsérti.

7.
A Munkavállalót a MTK alapján meghatározott szabadság illeti meg, melynek felét a munkáltató
rendelkezése szerint, de legfeljebb kettő részletben kell kivenni.
8.

Jelen munkaszerződés határozatlan időre jön létre a munka felvételének napjától.

9.

A munkavégzés első napja: (év, hónap, nap)

10.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell
alkalmazni.
11.
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három példányban készült, melyet a szerződő felek,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek meg.

Kelt: Budapest, (év, hónap, nap)

…………………………………………….
(Munkavállaló)

…………………………………………….
(Munkáltató)
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