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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK  

 

A Bátor Tábor Alapítvány („Bátor Tábor”) a táborba jelentkező önkénteseivel és tábori 

önkénteseivel (együttesen: „Önkéntes”) kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú 

Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő 

információkat kezel. 

  

Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az önkénteseknek szóló adatkezelési 

tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) teljes változatában szerepelnek. Az Adatkezelési 

Tájékoztató teljes változata itt érhető el: [https://batortabor.hu/media/Bator-Tabor-Adatkezelesi-

Tajekozato-Onkentesek1395384_8.pdf].  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Bátor Tábor által végzett adatkezelésekről kizárólag az 

Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen 

Összefoglaló csak elősegíti a teljes Adatkezelési Tájékoztató könnyebb megértését. 

 

A Bátor Tábor székhelye: Budapest, 1135, Reitter Ferenc utca 46-48. 

A Bátor Tábort nyilvántartja: 01-01-0008659 

A Bátor Tábor telefonszáma: (+36 1) 302 8808 

A Bátor Tábor email címe: batortabor@batortabor.hu  

A Bátor Tábor weboldala: www.batortabor.hu  

A Bátor Tábor képviselője és elérhetőségei: Kindli Erna (e.kindli@batortabor.hu)   

A Bátor Tábor adatvédelmi tisztviselője: Benkő Lívia (l.benko@batortabor.hu)  

 

2. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK 

 

A Bátor Tárbor alapvetően az alábbiakban felsorolt személyes adatkezelési tevékenységeket végzi 

az Önkéntesek adataival kapcsolatban. Az Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tartalmazza a 

Bátor Tábor által végzett adatkezelések részletes áttekintését, ideértve a pontos adatmegőrzési 

időket és hozzáférési jogosultságokat is.  

 

 Jelentkezés a Bátor Táborba a Bátor Tábor jelentkezési felületein - ennek során az 

Önkéntes általában a Bátor Tábor jelentkezési felületein történő regisztrációt követően adja 

meg a Bátor Tábor programjaira való jelentkezéshez szükséges adatokat. Kezelt adatok 

köre: az Önkéntes Bátor Tábor felhasználói adatai, az Önkéntes felhasználói adatai, írásos 

referencia és önéletrajz. 

 

 Várólistára kerülő Önkéntesek adatainak kezelése - a várólista célja az Önkéntesek 

pozíciójának felszabadulása esetén az önkéntesi poszt betöltése a várólistás Önkéntesek 

közül. Kezelt adatok köre: az Önkéntes neve, helye a várólistán, az Önkéntessel 

kapcsolatos javaslatok tapasztalatok. 

 

 Az Önkéntes Bátor Táborba történő felvételét követően megadott adatok kezelése, 

ideértve az Önkéntesek egészségügyi lapján szereplő adatok kezelését is. A listán 

szereplő, az Önkéntesektől felvett adatok segítségével a Bátor Tábor munkatársai fel 

tudnak készülni a turnusok és programok, képzések szervezésére, biztonságos 

megvalósítására, valamint az Önkéntes fogadására (pl. személyes kapcsolat, étrend 
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összeállítása, házakba való beosztás). Kezelt adatok köre: az Önkéntes általános adatai, 

egyéb adatai, egészségügyi lapja, egészségi állapotára vonatkozó kérdések, egyéb a 

szervezők munkáját segítő adatok. 

 

 Az Önkéntes személyes adatainak kezelése az önkéntesi tevékenységgel kapcsolatos 

megállapodás teljesítése (napi szintű végrehajtása) céljából - ez magában foglalja 

például az Önkéntes lakcímének kezelését, hivatalos értesítések küldését a kapcsolattartási 

adatok és a teljesítendő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információk 

felhasználásával. Kezelt adatok köre: az Önkéntes egészségügyi adatai, egyéb személyes 

adatai 

 

 Az Önkéntes személyes adatainak kezelése az önkéntesi tevékenységgel kapcsolatos 

megállapodással összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával 

kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása 

érdekében szükséges jogorvoslatok keresését.  Kezelt adatok köre: az Önkéntes 

egészségügyi adatai, egyéb személyes adatai. 

 

 Önkéntesek teljesítményének értékelése. Kezelt adatok köre: az Önkéntes neve, 

feladatköre, a tábori teljesítményének értékelése. 

 

 Hazaküldési jegyzőkönyv - az Önkéntesnek a táborban tanúsított nem megfelelő 

magatartásának összefoglalása. Kezelt adatok köre: az Önkéntes tábori magatartásának 

leírása, a többi Önkéntes és a felettesek szervezéssel, közös munkával kapcsolatos 

meglátásainak leírása. 

 

 A tábor ideje alatt a balesetekről és váratlan veszélyes helyzetekről felvett 

jegyzőkönyvek. Kezelt adatok köre: baleseti jegyzőkönyv, váratlan veszélyes helyzetek 

jegyzőkönyve. 

 

 Nyilatkozat az Önkéntes önálló utazásáról - erre abban az esetben kerül sor, ha az 

Önkéntesnek valamilyen oknál fogva hirtelen kell elhagynia a táborhelyet. Kezelt adatok 

köre: az Önkéntes adatai. 

 

 Videó, fénykép, interjú és egyéb médiaanyag készítése a táborral kapcsolatban, 

melyen szerepelhet az Önkéntes - a felvételekre azért van szükség, hogy a Bátor Tábor 

tevékenységét a tábor idején készült videók, fényképek és interjúk segítségével 

dokumentálhassa, valamint külső személyek számára bemutassa, és ennek segítségével 

működéséhez forrásokat szerezzen. Kezelt adatok köre: a táborban készült videó- és 

fényképfelvételek, interjúk, egyéb médiaanyagok. 

 

 A Bátor Alumni programban való részvétel, és az ehhez szükséges adatok 

nyilvántartása - a Bátor Alumnit a volt táborozókért és Önkéntesekért hozta létre a Bátor 

Tábor azért, hogy a jövőben is híreket kapjanak a Bátor Tábor életéből, rendezvényeiről, 

találkozóiról. Az Alumni program célja, hogy a tábor után is megmaradjon a Bátor Tábor 

közössége. Kezelt adatok köre: az Önkéntes neve, email címe, lakcíme. 

 

 A Bátor Tábor megkeresheti az Önkéntest, hogy a jövőben szerepelne-e valamelyik 

jótékonysági rendezvényén, sajtóeseményén. Kezelt adatok köre: az Önkéntes neve, 

email címe, lakcíme. 

 

 A Bátor Tábor megkeresheti az Önkéntest a jövőben kutatási célból, például felmérés 

a Bátor Táborral kapcsolatos tapasztalatokról. Kezelt adatok köre: az Önkéntes neve, 

email címe, lakcíme. 

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁSOK 
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Horváth Zoltánné Kardos Katalin – a Bátor Tábor dietetikai tanácsadója. 

 

Szabó Angelika - a Bátor Tábor egészségügyi csapatának tagja. 

 

Schumicky Júlia - a Bátor Tábor pszichológusa. 

 

Sándor Csaba - az Önkéntesek adatai adatbázisának karbantartásáért, fejlesztéséért felel. 

 

Infosector Kft. - A Bátor Tábor rendszergazdája. 

 

4. AZ ÖNKÉNTES JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

 

4.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok  

 

Az Önkéntesek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó 

rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. 

cikkei) és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazzák.  

 

Az Önkéntes hozzáférési joga - az Önkéntes jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Bátor Tábor 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha személyes adatoknak 

harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Önkéntes jogosult arra, hogy tájékoztatást 

kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát a Bátor Tábor az Önkéntes rendelkezésére bocsátja. 

 

A helyesbítéshez való jog - az Önkéntes jogosult arra, hogy kérésére a Bátor Tábor indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult 

továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - az Önkéntes jogosult arra, hogy kérésére a 

Bátor Tábor indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha a Bátor 

Tábor nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 

adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Önkéntes kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog - az Önkéntes jogosult arra, hogy kérésére a Bátor Tábor 

korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Bátor Tábor előzetesen 

tájékoztatja az Önkéntes, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség - a Bátor Tábor minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 

közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

Önkéntest kérésére a Bátor Tábor tájékoztatja e címzettekről. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog - az Önkéntes jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a 

Bátor Tábor rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Bátor Tábor akadályozná. Az adatok 

hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Önkéntes jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Bátor Tábor és egyéb adatkezelő) 

közötti közvetlen továbbítását. A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog 
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(„elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

A tiltakozáshoz való jog - az Önkéntes jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is.  

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - az Önkéntes jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Önkéntes megítélése szerint az 

Önkéntesre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - az Önkéntes 

jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önkéntesre vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben. Az Önkéntes jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 

illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 

tájékoztatja az Önkéntest a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

A Bátor Táborral vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog - az Önkéntes a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok 

– köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony 

bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem 

megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Bátor Táborral vagy az 

adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Bátor Tábor vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye 

szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Önkéntes 

szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróságok listájához lásd: 

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso. 
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