TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány
Budapest, 1111. Karinthy Frigyes út 18.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) az alapító okiratban
meghatározott feladatainak eléréséhez az alapítvány által működtetett támogatási programba
jelentkező hallgatók és a programba bekerült támogatottak személyes adatainak kezelését az
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint
végzi.

Adatkezelő neve:

TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány

Székhelye:

1137. Budapest Újpest rkp. 7. I.em. 6.

Iroda címe:

1111. Budapest Karinthy Frigyes út 18.

Nyilvántartási

01-01-0012380

szám:

titkarsag@fundatema.hu

E-mail:

www.fundatema.hu

Honlap:

+36 (1) 614-7355

Telefonszám:

1. Az adatkezelés céljai
1.1. Támogatottak adatainak kezelése:
A támogatási programba jelentkező hallgatók kiválasztása, majd a programba felvett
támogatottak támogatásának biztosítása, a programban maradás és a programban tartás
feltételeinek való megfelelés figyelemmel kisérése. A támogatott elérhetőségi adatainak,
valamint a tanulmányi előmenetelére és végzettségére vonatkozó adatok kezelésének további
célja az alapítványt támogató munkáltató szervezeteknek való átadás esetleges munkaviszony
létesítése céljából.
1.2. Adományozó szervezetek adatainak kezelése:
Adomány befizetésére az alapítvány bankszámlájára történő átutalással, vagy postai
készpénzátutalási megbízással történhet (csekk). Átutalás esetében az adományozó
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bankszámlaszámának és nevének, csekkes befizetés esetén nevének és lakcímének kezelése
történik.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az alapítvány a támogatási programba jelentkező hallgató és a programban résztvevő
támogatott személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének alapján végzi.
Az adatkezeléshez való hozzájárulást:
•
•

a támogatási programba jelentkező hallgató a jelentkezési lap mellékletét képező
adatkezelési nyilatkozat,
a támogatási programba felvett támogatott a támogatói szerződés mellékletét képező
adatkezelési nyilatkozat aláírásával, írásban adja meg.

3. Adatkezelések esetei és a kezelt adatok
3.1. a támogatási programba jelentkező esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint írásban megadott hozzájárulás. A jelentkező a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A kezelt adatok köre:
o neve, lakcíme, telefonszáma, email címe,
o szülei neve, születési helyük, idejük és lakcímük,
o általános, középiskolai és felsőfokú tanulmányaik helye,
o végzettség, végzettséget igazoló okirat száma, végzettség minősítése,
o jelentkezéskori tanulmányok folytatásának helye, tanulmányi eredményei,
hallgatói kódja,
o tudományos tevékenysége,
•

a támogatási programban résztvevő támogatott esetében az adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján túl, a támogatói szerződésből eredő jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk b) és c) pontjai.
További kezelt adatok:
o adószáma, bankszámla adatai,
o támogatottként elért tanulmányi eredményei, eseményei,
o támogatott félévenkénti írásos értékelése,
o támogatottként szerzett végzettség, okirat száma, eredménye,
o alapítvány által nyújtott támogatások jellege, mértéke, időpontja, illetve
időtartama,
o fényképfelvétel, képfelvétel, hangfelvétel.
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4. Az adatkezelés időtartama
•
•

•

A támogatási programba jelentkező, de elutasított hallgató személyes adatait, az
alapítvány az elutasításról szóló tájékoztatást követő 1 évig kezeli.
Támogatott esetében a támogatottal szembeni igényérvényesítés, az alapítvány jogos
érdekének védelme és érvényesítése céljából a támogatási szerződés megszűnésétől a
támogatási szerződés időtartamával megegyező ideig, de legalább 5 évig történik az
adatkezelés.
Az alapítvány az adományozó személyes adatait a számviteli szabályok által
meghatározott időtartamig kezeli.

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az alapítvány által kezelt adatokhoz kizárólag az alapítvány kurátora és az alapítvány
munkatársai (titkárságvezető, mentorok) férnek hozzá és jogosultak azokat megismerni. Az
alapítvány munkatársai közül a jelentkezők és a támogatottak személyes adatainak teljes körű
kezelését a titkárságvezető végzi, az egyes támogatottak személyes adatainak módosítását a
mellé rendelt mentor teljesíti.
Az alapítvány a támogatást honlapján a támogatott rövid szakmai önéletrajzával, valamint a
nevének, tanintézetének megnevezésével közzéteszi.
Az adományozókat az alapítvány honlapján cégnevével teszi közzé.

6. Az adatok átadása
Az alapítvány céljának tekinti a támogatottak magyarországi munkavállalónál való
foglalkoztatását, aminek érdekében az alapítvánnyal együttműködési vagy támogatási
szerződést kötött intézmények és gazdasági társaságok felé – a támogatottal egyeztetetten –
ajánlást tesz, ennek keretében a támogatottak alábbi személyes adatai kerülnek átadásra:
•
•

neve, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, email címe,
végzettségei, végzettségeit igazoló okiratok száma, végzettségek minősítése.

Az adományozó adatai, valamint a támogatott neve és a számára végzett pénzbeli kifizetések
adatai az alapítvány könyvelését végző szolgáltató számára átadásra kerül.
Az alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
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7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Jelen pont szerinti jogok érvényesítését célzó kérelmeket az érintett az alapítvány titkárságán
(1111. Budapest Karinthy Frigyes utca 18.) írásban adhatja be.
•

hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. A visszavonást
követően a hozzájárulás alapján kezelt adatokat az alapítvány a rendszereiből töröli. A GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján kezelt adatok kezelését a hozzájárulás
visszavonása nem érinti.
•

személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, aminek keretében a
kezelt személyes adataihoz hozzáférést, valamint többek között az alábbiakról tájékoztatást
kérhet:
a személyes adatai kezelésének céljairól,
a kezelt személyes adatainak kategóriáiról,
a személyes adatainak átadásáról,
a személyes adatai tárolásának tervezett időtartamáról, vagy a tárolási
időtartamot meghatározó tényezőkről,
o a személyes adatai helyesbítésének, törlésének, a kezelés korlátozásának, és az
adatkezelés elleni tiltakozásnak a módjáról, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának módjáról.
o
o
o
o

A hozzáférésről szóló igényt az érintett elektronikusan az alapítvány elektronikus levelezési
címére (titkarsag@fundatema.hu), vagy postai úton a székhelyére küldheti meg. Az igényben
az érintettnek pontosan és érthetően kell előadnia kérését, vagyis azt, hogy mely adatokhoz
kéri a hozzáférést, vagy milyen adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást igényel.
•

helyesbítés joga

Az érintett kérésére az alapítvány késedelem nélkül helyesbíti személyes adatait.
•

adatkezelés korlátozásának joga

Az érintett kérésére az alapítvány korlátozza az adatkezelést, amennyiben:
o vitatott azok pontossága, mindaddig, amig a személyes adatok pontosságának
ellenőrzése megtörténik;
o az adatkezelés jogellenes, de az érintett az adatok törlését ellenzi és helyette a
felhasználás korlátozását kéri;
o az alapítványnak nincs szüksége a megjelölt adatkezelés céljából a személyes
adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
o az érintett az adatkezelés ellen tiltakozott, de az alapítvány jogos érdeke
megalapozhatja az adatkezelést, mindaddig, amíg az alapítvány és az érintett
érdekei közötti sorrend meghatározásra nem kerül.
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Adatkezelés korlátozása esetén, az érintett személyes adatok kizárólag az érintett
hozzájárulásával, ezen túlmenően jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, az EU illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből kezelhető.
Adatkezelés korlátozásának feloldásáról az alapítvány legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal tájékoztatja az érintettet.
•

törlés és elfeledtetés joga

Az érintett jogosult, hogy az alapítvány késedelem nélkül törölje az érintett egyes személyes
adatait, amennyiben:
o a tevékenység céljának eléréséhez a személyes adat kezelése már nem
szükséges,
o az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs egyéb
jogalapja,
o tiltakozás esetén az alapítvány részéről nincs az adatkezelésre elsőbbséget
élvező jogszerű ok,
o panasz alapján megállapítást nyer, hogy az alapítvány jogellenesen kezelt
személyes adatot,
o az alapítványra vonatkozó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.
A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
érdekében,
o a személyes adatok kezelését előíró, az alapítványra vonatkozó uniós vagy
hazai jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

•

tiltakozás joga

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ez esetben az alapítvány nem kezelheti tovább a személyes
adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hog az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek
o elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
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•

hordozhatóság joga

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az érintett
önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintett elektronikusan feldolgozható formában kérheti az
általa megjelölt adatok kiadását.
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett jogainak megsértése esetén, továbbá, ha kérelmét megítélése szerint az alapítvány
nem kielégítően teljesítette vizsgálati eljárás kezdeményezésével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információbiztonság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:
+36-1-3911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve az alapítvány székhelye
vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

8. Adtabiztonsági intézkedések
Az alapítvány az adatok tárolását és kezelését irodájában végzi. Az alapítvány kötelezettséget
vállal arra, hogy az adatkezelése helyszínén biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti
kereteket az adatok biztonságos kezeléséhez, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, a
megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a véletlen
megsemmisülés ellen.
A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat zártan kezeli. Az adatbázishoz az alapítvány
a jelentkezések elbírálásával és a támogatási program egyes elemeivel kapcsolatban
meghatározott feladattal rendelkező munkatársai férnek hozzá.

9. Egyéb rendelkezések
Az alapítvány fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató egyoldalú
megváltoztatására. A változtatás tényét az alapítvány honlapján teszi közzé.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkori aktuális változata az alapítvány honlapján érhető el.
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. szeptember hó 1 napjától érvényes.

Budapest, 2018. augusztus 31.

dr. Nagy Ignác
elnök-kurátor
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