
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
1. A személyes adatok kezelője a Fondazione Generali The Human Safety Net ONLUS 
 
Az érintettek személyes adatait Adatkezelőként a Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (a továbbiakban: 
THSN vagy THSN Alapítvány) (székhelye: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132, Trieszt) kezeli. 
 
Amennyiben a személyes adatok kezeléséről bővebb felvilágosítást szeretne, az erre vonatkozó kérelmét az alábbi 
levelezési címre küldheti meg: 
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste. 
 
Amennyiben kérdése van, vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait kívánja gyakorolni, az erre vonatkozó 
kérelmét az Adatvédelmi Tisztviselő részére, az alábbi címre küldheti meg: 
elektronikus levélcíme: dpothsn@thehumansafetynet.org  
postai levélcíme: Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Italy. 
 
2. Hogyan használjuk fel az érintettek személyes adatait, és milyen jogcímen kezeljük ezeket? 
 
Az érintettek (mint önkéntes követek) személyes adatait az THSN Alapítvány adománygyűjtő programjának keretében, 
a követek saját adománygyűjtő oldalaik létrehozására irányuló kérésük teljesítése céljából kezeljük, ideértve különösen: 
(i) az önkéntesi fiók létrehozását és kezelését a platformon; 
(ii) az önkéntesi adománygyűjtő kampányok kezelését, beleértve az előzetes ellenőrzési folyamatot is; 
(iii) az önkéntesek kampányteljesítményének nyomon követését és az ezekre vonatkozó riportok elkészítését. 
 
A fenti célok érdekében történtő adatkezelések jogalapja az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulása.  
 
3. Miért van szükség a személyes adatok megadására? 
 
Az érintett személyes adatainak megadása nélkül a fenti adatkezelési célok nem valósíthatóak meg. Vagyis, amennyiben 
az érintett a személyes adatait nem, vagy csak részben, vagy hibásan adja meg, úgy a fenti célokkal összefüggő 
feladatokat nem tudjuk végrehajtani. 
 
4. Az érintettek milyen személyes adatait kezeljük? 
 
Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az előzőekben meghatározott adatkezelési célokhoz feltétlenül 
szükségesek. Az önkéntes fiók létrehozásakor kért adatok: 
- Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím  
- Valamint olyan személyes adatok, amelyeket az érintett önkéntesen megadott (cím, telefonszám)  
 
5. Kikkel osztjuk meg az érintettek személyes adatait? 
 
Munkatársaink a személyes adatokat technikai megoldások és eljárások alkalmazásával dolgozzák fel elektronikus 
formában, mindenkor biztosítva a megfelelő szintű adatbiztonságot. Személyes adatokat kizárólag olyan harmadik féllel 
osztunk meg, akit az érintett és a THSN Alapítvány között fennálló jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátásával 
megbíztunk. Az elvégzendő feladat jellegétől függően a harmadik fél minősülhet Adatfeldolgozónak, Közös 
Adatkezelőnek vagy Önálló Adatkezelőnek. Az önálló Adatkezelők kivételével minden olyan munkatársunkat és 
harmadik felet, aki a személyes adatokat az előzőekben meghatározott adatkezelési célból kezeli/feldolgozza, az 
adatkezelés technikai lebonyolítása tekintetében megfelelő utasításokkal látjuk el. 
 
 6. Hová továbbíthatjuk az érintettek személyes adatait? 
 
Általános szabályként, nem továbbítjuk a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államokba. 
Kivételes esetekben azonban, kizárólag az előzőekben meghatározott célokból, az érintett személyes adatait 
továbbíthatjuk olyan harmadik félnek, illetve olyan, adatkéréssel élő állami szervnek, amely az EGT-n kívüli államban 
működik. 
A személyes adatok továbbítására minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal és a hatályban lévő nemzetközi 
egyezményekkel összhangban, a megfelelő garanciák mellett kerül sor (így többek között az adatok kizárólag olyan 
országokba továbbíthatóak, amely országok megfelelő adatvédelmi szintet biztosítanak, vagy alkalmazzák az EU 
Bizottsága által meghatározott általános szerződési feltételeket). 



 
7. Milyen jogai vannak az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban? 
 
Személyes adatai kapcsán Ön, mint érintett, az alábbi jogokat gyakorolhatja: 
(i) Hozzáféréshez való jog – az érintett jogosult tájékoztatást kérni például arról, hogy a THSN Alapítvány aktuálisan 

milyen személyes adatait kezeli; 
(ii) Helyesbítéshez való jog – az érintett jogosult arra, hogy a THSN Alapítványtól a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos 

személyes adatok helyesbítését kérje; 
(iii) Törléshez való jog – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a THSN Alapítvány törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat az alábbi esetekben: 
a. ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
b. ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d. ha az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; 
e. ha a személyes adatokat a THSN Alapítvány esetében alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f. ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 
(iv) Az adatkezelés korlátozása – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a THSN Alapítvány korlátozza az adatkezelést, 

vagy az adatkezelés kizárólag az adatok tárolására vonatkozzon az alábbi esetekben: 
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a THSN Alapítvány ellenőrizze azt; 
b. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c. a THSN Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azok jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek lehetnek; 
d. a tiltakozáshoz való joggal élve az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a THSN Alapítvány jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben; 

(v) Adathordozhatósághoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban a THSN Alapítványtól megkapja, illetve, hogy kérésére ezen adatait a THSN 
Alapítvány egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható azzal, hogy ez nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Amennyiben az érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államba továbbítják, úgy 
jogosult másolatot kérni a továbbított adatokról, és tájékoztatást kérni arról, hogy a személyes adatait mely 
ország(ok)ba továbbították. 
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy megkereséssel éljen az Adatvédelmi tisztviselő felé az előzőekben megadott 
elérhetőségeken. A fenti jogok gyakorlása ingyenes, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzott. 
 
 
8. Az Adatvédelmi hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 
 
Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmét az adatkezelőnek nem sikerült megnyugtató 
módon rendeznie, vagy az érintett megítélése szerint személyes adatainak a kezelése jogsértő, úgy az érintett a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  
 
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az érintett jogosult bírósághoz fordulni. 
 
 
9. Mennyi ideig őrizzük meg az érintettek személyes adatait? 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Az érintettek személyes adatait esetleges jogviták esetére, a jogszabályban meghatározott elévülési időtartam elteltéig 
tároljuk, kivéve, ha valamely jogszabály ennél hosszabb megőrzési időszakot ír elő. 
 
Az adatkezelési tájékoztató módosítása vagy aktualizálása 
A THSN Alapítvány jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok változása esetén, 
részben vagy teljes egészében módosítani és/vagy aktualizálni. 
Az adatkezelési tájékoztató módosítását és/vagy frissített verzióját a jogszabályi előírásoknak megfelelő a THSN 

Alapítvány weboldalán, a www.thehumasfateynet.org weboldalon teszik közzé. 

http://www.thehumasfateynet.org/

