
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelésekhez 

1. Adatkezelő  

Az adatkezelésért felelős a  

Budapesti Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány (OM azonosító: 101738; 

Adószám: 18201756-1-41) 

Elérhetőségünk: 

Weboldal: www.koraifejleszto.hu  

Cím: 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11. 

Email: titkarsag@koraifejleszto.hu 

Kontakt személy: Nagyné László Ildikó 

Adatvédelmi tisztviselő: info@hbrsltn.com 

 

2. A kezelt adatok kategóriái, adatkezelési célok és azok jogalapja 

Kezelt adatok 

kategóriája: 

Adatkezelési célok: Adatkezelési jogalapok: 

Név, Munkahely, 

Beosztás, Elérhetőségi 

adatok 

Szerződések teljesítése 

során keletkező belső 

dokumentumok 

nyilvántartása  

GDPR 6. cikk (1) f) pont 

szerinti jogos érdek, az 

adatkezelő által létesített 

szerződéses viszonyok 

során keletkező 

valamennyi dokumentum 

kezelésre a szerződéses 

kötelezettségek teljesítése 

érdekében. 

Név, Munkahely, 

Beosztás, Elérhetőségi 

adatok 

Számlakezelés érdekében 

az adatok rögzítése, 

tárolása, felhasználása, 

törlése. 

GDPR 6. cikk (1) c) szerinti 

jogi kötelezettség 

teljesítése, és 6. cikk (1) f) 

pont szerinti jogos érdek, 

az adatkezelő által 

létesített szerződéses 

viszonyok tartama során 

keletkező számlák 

kezelésére. 

4. Adattovábbítás más adatkezelőknek 

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor 

arra minket jogszabály kötelez, vagy az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá 
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abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az 

átadáshoz, illetve ha Ön ehhez hozzájárulását adta. 

 

5. Szolgáltatók  

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint például értékesítési és 

marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, 

adathosztolás szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és 

rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan 

kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok 

bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. 

 

6. A tárolás időtartama; megőrzési időszakok  

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az az adatkezelés céljához szükséges, vagy 

amíg ahhoz jogos érdekünk fűződik. Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait 

azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell 

(pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek 

értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes 

dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk). 

 

7. Biztonság  

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási 

kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége 

terheli. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő 

szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a 

következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes 

megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elvesztés, megváltoztatás, valamint 

illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket 

a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk. 

 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja az 1. pontban megadott elérhetőségeket. 

Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.  

(a) A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog: Önnek jogosult tájékoztatást 

kérni tőlünk, arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az 

esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni, az adatkezelésről további 

tájékoztatást kérni. 

(b) Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan 

személyes adatok helyesbítését kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. 

Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait 

kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. 

(c) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult – amennyiben a törvényben 

előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni. 
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(d) Adathordozhatóság: Ön jogosult a Korainak szolgáltatott adatokat strukturált, 

széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az 

technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Korai 

Fejlesztő Központ továbbítsa egy másik adatkezelőnek. 

(e) Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, 

jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A 

hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul 

fenn-marad. 

(f) Tiltakozás a „jogos érdek” jogalapon alapuló adatkezelés ellen: Továbbá Ön 

jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az 

adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Korai Fejlesztő Központ nem 

kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Korai Fejlesztő Központ nem bizonyítja, hogy 

az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

(g) Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a 

felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama 

tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz 

fordulhat. E hatóság a következő:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: +36 1 391 -1400 

Fax: +36 1 391 -1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu 

(h) Bírósági jogorvoslathoz való jog: Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása 

a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön 

lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

8. Az adatkezelési tájékoztató módosítása  

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink 

megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. 

Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatóinkat. Kérjük 

ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatóink aktuális verzióját, mert az módosulhat. 

 

9. Kapcsolattartás 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával 

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse 

meg szervezetünket az 1. pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén. 

 

Érvényes: 2020.08.01. 
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