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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK  

 

A Bátor Tábor Alapítvány („Bátor Tábor”) a Bátor Tábor által szervezett táborokba jelentkező, 

illetve résztvevő gyermekekkel (a jelentkezők és résztvevők együttesen: „Táborozó”), valamint 

szüleikel, gondviselőikkel, törvényes képviselőikkel (együttesen: „Törvényes Képviselő”) 

kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. 

pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen összefoglaló 

(„Összefoglaló”) ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről ad rövid összefoglalást. Az 

Összefoglalóban a Táborozók és a Törvényes képviselőik együttesen: „érintettek”. 

 

Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben a táborozóknak szóló adatkezelési tájékoztató 

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

változata itt érhető el: [https://batortabor.hu/media/Bátor-Tábor-Adatkezelesi-Tajekoztató-

Táborozók1388818_11.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 érintettek 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.  

 

 Orvosi jelentkeztetés – a Táborozó táboroztatásra való jelentkezésének első szakasza. 

Ennek során a Táborozó kezelőorvosa és a Törvényes Képviselő a Bátor Tábor 

rendelkezésére bocsátja a Táborozónak a jelentkezéshez szükséges személyes adatait. A 

Bátor Tábor kórházi kapcsolattartói is javasolhatják az érintetteknek, hogy keressék meg a 

Bátor Tábort. Kezelt adatok köre: a Táborozó személyi azonosító adatai, elérhetőségei, 

kapcsolattartási adatai, orvosi adatai, táborozási javaslat indokolása. 

 

 Szülői jelentkeztetési csomag, amelyet a Törvényes Képviselő tölt ki - a Táborozó 

táborba való jelentkezésének második szakasza. A szülői jelentkeztetési csomagot az 

orvosi jelentkeztetést követően tudják a Törvényes Képviselők elküldeni a Bátor Tábor 

részére. A kezelt adatok egy részét az orvosi jelentkeztetés során már megkapja a Bátor 

Tábor. Kezelt adatok köre: a Táborozó egészségügyi lapja, turnus kiválasztása, a Táborozó 

személyi azonosító adatai, elérhetőségei, érkezésével, távozásával kapcsolatos adatai, 

https://batortabor.hu/media/Bátor-Tábor-Adatkezelesi-Tajekoztató-Táborozók1388818_11.pdf
https://batortabor.hu/media/Bátor-Tábor-Adatkezelesi-Tajekoztató-Táborozók1388818_11.pdf
mailto:batortabor@batortabor.hu
http://www.batortabor.hu/
mailto:e.kindli@batortabor.hu
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egészségügyi adatai, egyéb kérdések a Táborozóval kapcsolatban, összefoglaló a megadott 

adatokról. 

 

 Táborozó egészségügyi program turnus előtti listáján szereplő adatok kezelése - a 

listán szereplő, a Táborozóról felvett adatok segítségével a Bátor Tábor munkatársai fel 

tudnak készülni a Táborozó biztonságos táborozására. Kezelt adatok köre: a Táborozó 

neve, státusza, születési dátuma, kora, táborozási információk, betegségcsoportja, 

központja, kezelőorvosa, koordinátora, diagnózisa, diagnózisának dátuma, kórtörténete, 

kísérő betegségei, gyógyszerérzékenysége, diétája, allergiája, mozgása, centrális kanülje, 

protézise, PCDAI-ja, PUCAI-ja, IBD speciális igénye, táborozási javaslata, speciális 

bánásmódja, speciális ellátása, speciális segédeszköze, speciális nehézsége, fontos 

tudnivaló, megjegyzés, névnapja. 

 

 A Táborozó utaztatásával kapcsolatos adatok nyilvántartása - a nyilvántartás célja 

annak biztosítása, hogy a Táborozó csak olyan személy társaságában utazzon, akit a 

nyilatkozaton erre feljogosított a Törvényes Képviselő. Kezelt adatok köre: nyilatkozat a 

Táborozó odautazáshoz, elutazáshoz, hozzátartozói nyilatkozatok a Táborozó 

hazaviteléről, önálló utazásáról, kísérői nyilatkozat a Táborozó utazásáról. 

 

 A táborba való bejelentkezéssel és kijelentkezéssel kapcsolatos adatok nyilvántartása. 

Kezelt adatok köre: a Táborozó neve, státusza, születési dátuma, betegségcsoportja, mivel 

érkezik, érkezési ideje, kivel érkezik, érkezés egyéb információja, mivel megy, indulási 

ideje, kivel megy, indulás egyéb információja, lakcíme (város, irányítószám, cím), apja 

neve, apja telefonszáma, anyja neve, anyja telefonszáma, otthoni telefonja, harmadik 

személy neve, email címe, szülő jelentkeztetési csomagja, Bátor Kódexe, útiköltsége, 

megjegyzés. 

 

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

melyekben szerepelhet a Táborozó vagy a Törvényes Képviselő. - a táborral 

kapcsolatban készült videók, fényképek, interjúk és egyéb médiaanyagok segítségével a 

Bátor Tábor dokumentálja, valamint külső személyek számára bemutatja tevékenységét, és 

ennek segítségével működéséhez forrásokat szerezhet. Kezelt adatok köre: a táborban 

készült videó- és fényképfelvételek, interjúk, egyéb médiaanyagok. 

 

 A tábor időtartama alatt kitöltött egészségügyi lapok - az egészségügyi lapok 

vezetésének a célja, hogy a Táborozó egészségügyi adatai a lehető legfrissebbek legyenek 

a tábor kezdetekor, ezzel elősegítve a Táborozó biztonságos részvételét a táborban. Kezelt 

adatok köre: a Táborozó DIAB lapja, gyógyszerelési lapja, tábori egészségügyi lapja, 

leletei, zárójelentése. 

 

 A tábor ideje alatt a balesetekről és váratlan veszélyes helyzetekről felvett 

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

jegyzőkönyve. 

 

 A Bátor Tábor munkatársai által írt, a Táborozókról szóló jellemzés elkészítése - a 

jellemzés célja, hogy a Bátor Tábor a tábor végével tájékozódjon arról, hogy a Táborozó 

hogyan viszonyult a tábori körülményekhez, valamint az ott felmerülő nehézségekhez. A 

Bátor Tábor ezeket az információkat és tanulságokat felhasználja a táborozás 

körülményeinek javítása, akár általánosságban (ebben az esetben a Táborozó adatainak 

anonimizálásával), valamint az adott Táborozó jövőbeli táboroztatása során. Kezelt adatok 

köre: évszám, turnus, a Táborozó életkora, neve, HVC teljes neve, házi cimborák teljes 

neve, a Táborozó jellemzése. 

 

 A Bátor Alumni programban való részvétel, és az ehhez szükséges adatok 
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nyilvántartása - a Bátor Alumnit azért hozta létre a Bátor Tábor, hogy a Táborozók 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: a Táborozó neve, email címe, lakcíme. 

 

 A Bátor Tábor megkeresheti-e a Táborozót / Törvényes Képviselőt, hogy a jövőben 

szerepelne-e valamelyik jótékonysági rendezvényén, sajtóeseményén. Kezelt adatok 

köre: a Táborozó neve, email címe, lakcíme. 

 

 A Bátor Tábor megkeresheti-e a Táborozót / Törvényes Képviselőt kutatási célból, 

például felmérés a Bátor Táborral kapcsolatos tapasztalatokról. Kezelt adatok köre: a 

Táborozó neve, email címe, lakcíme. 

 

 A Lélekmadár Táborba való jelentkezéssel kapcsolatos specifikus adatkezelések – ha 

a szülő vagy nagyszülő a gyásztáborba jönne, alapvetően ők is a Táborozók jelentkezését 

töltik ki, viszont specifikus adatkörre van még szükség tőlük. Kezelt adatok köre: Az 

elhunyt gyermek pontos születési dátuma, mikor hunyt el gyermekük, milyen betegségben 

halt meg, mennyi ideig volt beteg, van-e olyan információ, amit röviden szeretne 

megosztani a betegség időszakáról, az egész család részt vett-e a temetésen, van-e valaki, 

aki távol maradt, éltek-e a lehetőséggel, hogy elfogadjanak gyászfeldolgozással 

kapcsolatos segítséget, történt-e az elmúlt évben nagyobb változás a családtagok életében, 

kit érint a családból, honnan szerzett tudomást a Lélekmadár Táborról. 

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁSOK 

 

Horváth Zoltánné Kardos Katalin – a Bátor Tábor dietetikai tanácsadója. 

 

Szabó Angelika - a Bátor Tábor egészségügyi csapatának tagja. 

 

Schumicky Júlia - a Bátor Tábor pszichológusa. 

 

Vicsek Miklós – Enterprise Soft. Kft. - a Táborozók adatai adatbázisának karbantartásáért, 

fejlesztéséért felel. 

 

Infosector Kft. - A Bátor Tábor rendszergazdája. 

 

4. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

 

Az érintettek 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 érintett hozzáférési joga - az érintett 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 érintett jogosult arra, hogy 

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

képező személyes adatok másolatát a Bátor Tábor az érintett rendelkezésére bocsátja. 

 

A helyesbítéshez való jog - az érintett jogosult arra, hogy a Bátor Tábor kérésére 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. 
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A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - az érintett 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, azt törölni köteles. 

 

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

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

tájékoztatja az érintett, 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 érintettet kérésére a Bátor Tábor tájékoztatja e címzettekről. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog - az érintett 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 érintett 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 

(„elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

A tiltakozáshoz való jog - az érintett 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 érintett jogosult arra, hogy 

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

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése 

szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. 

 

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

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

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

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

tájékoztatja az érintettet 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 érintett 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. Az érintett 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 bíróságok listájához lásd: 

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

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

