
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

közérdekű önkéntes tevékenység keretében foglalkoztatott személyek részére 
 
 
A School for Executive Education and Development Alapítvány, mint fogadó szervezet 
közérdekű feladatai megvalósítása érdekében önkénteseket alkalmaz a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, amely során 
személyes adatokat kezel az általános adatvédelmi rendelettel (2016/679/EU rendelet, GDPR) 
összhangban, az alábbiak szerint. 

Az adatkezelő adatai 
Név School for Executive Education and Development Alapítvány  
Székhely 1093 Budapest, Fővám tér 8. 
Adószám 18749463-1-43 
Nyilvántartási szám 01-01-0012248 
Kapcsolattartó Németh Éva titkár 
E-mail cím info@seed-foundation.eu 
Telefonszám +36 70 450 5199 

A közérdekű önkéntes foglalkoztatott Alapítvány által kezelt személyes adatai az alábbiak: 
1. név 
2. születési hely és idő 
3. anyja neve 
4. lakcím, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshely 
5. a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó adatok (önkéntes tevékenység kezdete, 

vége, tartalma, helye, a tevékenységre fordított idő, az önkéntest megillető esetleges 
juttatások, pihenőidő) 

6. e-mail cím 
7. telefonszám 

Az adatkezelés célja az önkéntes személyének beazonosítása, közérdekű önkéntes tevékenység 
folytatására vonatkozó szerződés írásba foglalása, az önkéntesekről nyilvántartás vezetése, az 
önkéntes tevékenység teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a 
foglalkoztatással összefüggő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés. 

Az adatkezelés jogalapja: 
 az 1-5. pontokban megjelölt személyes adatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6.§ és 14. §-a, 
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján  

 a 6-7. pontokban megjelölt személyes adatok tekintetében az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pont] 

Az adatok tárolásának időtartama: az 1-5. pontokban megjelölt személyes adatok tekintetében az 
önkéntes jogviszony megszűnését követő 9. év vége, a 6-7. pontokban megjelölt személyes adatok 
tekintetében az önkéntes jogviszony megszűnését követő év vége. 

Címzettek: az Alapítvány az Ön adatait kizárólag a jogszabályban előírt címzettek számára 
továbbítja, harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor. 
  



Az Önt megillető jogosultságok: 

1. tájékoztatáshoz való jog: Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; 

2. hozzáférés joga: Ön bármikor hozzáférhet az Alapítvány által kezelt személyes adataihoz; 

3. adatok helyesbítéséhez való jog: kérheti adatainak helyesbítését, ha azok tévesen kerültek 
rögzítésre; 

4. kérésére az adatainak törléséhez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog, a GDPR 
keretein belül; 

5. tájékoztatás a címzettek személyéről: az Alapítvány köteles Önt tájékoztatni arról, ha adatait 
továbbítja valakinek; 

6. tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogszerűtlen kezelése 
ellen; 

7. adathordozhatósághoz való jog: jogosult arra, hogy kezelt adatait géppel olvasható, 
interoperábilis formátumban megkapja, illetve azokat az Alapítvány kérésére másik 
adatkezelő részére továbbítsa. 

8. jogorvoslathoz való jog: adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat (a pert az Ön, 
mint érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Honlap: www.naih.hu 
Telefonszám: +36-1-391-1400 


