A BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TÁMOGATÓK SZÁMÁRA
ÖSSZEFOGLALÓ
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
A Bátor Tábor Alapítvány („Bátor Tábor”) a meglévő és potenciális támogatóival („Támogató”)
kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános 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
Adatkezelési Tájékoztató teljes változata itt érhető el: [https://batortabor.hu/media/Bátor-TáborAdatkezelesi-Tajekoztatoja-Támogatók-részére1395385_7.pdf].
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Bátor Tábor által végzett adatkezelésekről kizárólag a
támogatóknak szóló adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű
tájékoztatásnak. A jelen Összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb
megértését.
A Bátor Tábor székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.
A Bátor Tábor nyilvántartási száma: 01-01-0008659, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
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 (batortabor@batortabor.hu)
A Bátor Tábor adatvédelmi tisztviselője: Benkő Lívia (l.benko@batortabor.hu)

2.

ADATKEZELÉSI CÉLOK


Adományozás a Bátor Tábor www.batortabor.hu weboldalán („Weboldal”)
magánszemélyek által - az adakozni vágyó magánszemélyek a Weboldalon tudják kitölteni
az adományozásra vonatkozó adatlapot.



Adományozás a Weboldalon cégek által - az adakozni vágyó cégek a Weboldalon tudják
kitölteni az adományozásra vonatkozó adatlapot.



Információkérés a Weboldalon a különböző támogatási, önkéntes vagy táborozási
lehetőségek iránt érdeklődő magánszemélyek által - az érintett személyes adatai:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím (ezen adatok megadása kötelező), telefonszám.



Jelentkezés az Élménykülönítmény programba a www. elmenykulonitmeny.hu
weboldalon és adományozás a programban való részvétel során - az Élménykülönítmény
a Bátor Tábor jótékonysági sportközössége, ami súlyos beteg gyerekek megsegítésére jött
létre, és ennek keretében a csapatok tagjai különböző versenyeken indulnak, és a versenyek
során adományokat gyűjtenek a sportolás útján a Bátor Tábor részére.



Névjegykártyák felhasználása kapcsolattartás céljából - a névjegykártyán megadott
elérhetőségi adatok.



Rendezvényre szóló meghívók küldése e-mailben - a Bátor Tábor által meghívni
szándékozott érintettek kapcsolattartási adatai.



Elektronikus hírlevél a Bátor Tábor aktuális eseményeiről, információnyújtás a Bátor
Tábor tevékenységéről és az adományok felhasználásának a módjáról, tábori hírek és
adománykérő üzenetek. - a címzett neve, e-mail címe, valamint információ arról, hogy a
címzett megnyitotta-e a levelet, és ha volt link a hírlevélben, megnyitotta-e.
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Az Élménykülönítmény jótékony sportolóinak alumni hírlevele - a jótékony sportoló neve,
email címe, lakcíme.



Postai adománykérő direkt marketing levél küldése - a címzett neve, postai elérhetősége.

A kezelt adatok körét, az adatmegőrzési időket, az adatkezelések jogalapját, valamint az
adatokhoz hozzáférésre jogosult személyek körét a teljes adatkezelési tájékoztató
tartalmazza. Az adatmegőrzési idő általában 5 év, számviteli bizonylatok esetén 8 év,
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
3.

ADATTOVÁBBÍTÁSOK
OTP Mobil Kft. - interneten keresztüli online fizetés, azaz a SimplePay szolgáltatásban a fizetési
tranzakciók lebonyolítása, engedélyezése és a fizetési csalások ellenőrzése és megelőzése.
EDIMA.email Kft. - elektronikus levelek kiküldése a Bátor Tábor nevében és az ezekről készült
statisztikák (a címzett megnyitotta-e a levelet, és ha volt link a hírlevélben, megnyitotta-e)
szolgáltatása a Bátor Tábor részére.

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) tartalmazzák.
Az érintett hozzáférési joga - az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Bátor Tábortól
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 az érintett 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.
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, és a fentebb írtak értelmében 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
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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. 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 érintett szokásos
tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
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