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Adományozói adatkezelési tájékoztató 

A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., képviseli: Makádi Zsófia) 

adományozóknak szóló Adatkezelési tájékoztatója 

 

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Közélet Iskolája Alapítvány adományozójaként a személyes 

adatainak az Alapítvány által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen. 

 

Személyes adatokat kezelünk Önről 

 

Adatainak kezelése 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 szóló 2016. április 17-

i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

alapján történik. 

 

Mit és miért kezelünk? 

 

Az Ön személyes adatai közül az Alapítvány számára nyújtott adományával kapcsolatos adatként 

• az Ön nevét, 

• bankszámlaszámát, 

• email címét, 

• és bizonyos esetekben a lakcímét. 

 

Az adatkezelés célja, hogy a Közélet Iskolája Alapítvány eleget tudjon tenni a bevételeivel kapcsolatosan a 

törvényből fakadó nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeinek, és rendszeres kapcsolatot tudjon tartani az 

adományozóval. Ezen kívül a Közélet Iskolája Alapítvány 3 havi rendszerességgel küld adományozóinak 

információkat a szervezet tevékenységéről. 

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Alapítvány fennálló törvényi kötelezettségét teljesíteni tudja [GDPR 6. cikk 

(1) c. pontja], illetve az adományozók hozzájárulása a [GDPR 6. cikk (1) a. pontja]. 

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?  

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, 

Pasaréti út 101.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: Makádi Zsófia, kuratóriumi elnök, 

Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató, Udvarhelyi Éva Tessza, kuratóriumi tag; kapcsolattartási e-mailcím: 

kozeletiskolaja@gmail.com; kapcsolattartási telefonszám: 0620-957-1610). 

 

A kezelt adatokat az Alapítvány munkatársai és a mindenkori könyvelője ismerheti meg, hatósági ellenőrzés esetén 

hatóságok munkatársai. Az adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában senki más 

nem ismerheti meg. 

 

A Közélet Iskolájának többféle formában lehet adományt adni. Az adományozási csatornák adatvédelmi irányelvei 

alább olvashatóak: 

  Paypal adatvédelmi irányelvek: www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full 

  MagNet Bank adatkezelési tájékoztató: https://www.magnetbank.hu/adatvedelem 

  Adjukössze: https://adjukossze.hu/adatkezeles 

http://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.magnetbank.hu/adatvedelem
https://adjukossze.hu/adatkezeles
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Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében? 

 

Az Alapítvány az Ön személyes adatait kétfaktoros azonosítással védett szervezeti Dropboxban tárolja, és ezeket az 

adatokat más informatikai rendszerekben, vagy adathordozón nem teszi elérhetővé.  

 

Meddig kezeljük az Ön adatait? 

 

Az adományozásával kapcsolatos adatokat az Alapítvány az adományozását követő hetedik év végéig, az adóügyi 

elévülésig kezeli. Az adományozóknak szóló hírlevélről úgy tud leiratkozni, ha küld egy emailt a 

kozeletiskolaja@gmail.com címre „leiratkozás” tárggyal. 

 

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását? 

 

Ön az adományozásával kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön 

szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az 

adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.  

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. 

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz? 

 

Ön tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, 

valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. 

 

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően 

tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban 

jelentse be a kozeletiskolaja@gmail.com email címen, vagy a 1026 Budapest Pasaréti út 101. postacímen. 

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó 

jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 

16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat. 
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