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Adatvédelmi tájékoztató a Magyar Helsinki Bizottság által az egyesület számára adományozókról 

kezelt személyes adatokról 

 

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Magyar Helsinki Bizottság adományozójaként a személyes 

adatainak az Egyesület 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 Egyesület számára nyújtott adományával kapcsolatos adatként az Ön nevét, 

bankszámlaszámát, email címét, és amennyiben adóigazolást kért, akkor az adóazonosító jelét és a lakcímét. 

 

Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Helsinki Bizottság eleget tudjon tenni a bevételeivel kapcsolatosan a 

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

adományozóval. 

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Egyesület 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 Magyar Helsinki Bizottság (székhely: 1074 Budapest, 

Dohány utca 20. II/9.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: dr. Kádár András Kristóf és 

dr. Pardavi Márti társelnök; kapcsolattartási e-mailcím: helsinki@helsinki.hu; kapcsolattartási telefonszám: 1-321-

41-41, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: toth.balazs6@gmail.com). 

 

A kezelt adatokat az Egyesület társelnökei, pénzügyekért felelős munkatársa 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. 

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében? 

 

Az Egyesület az Ön személyes adatait jelszóval védett dokumentumban kezeli saját szerverén, és ezeket az 

adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.  
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Meddig kezeljük az Ön adatait? 

 

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

elévülésig kezeli. 

 

 

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 Egyesülettől 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, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a 06-1-321-41-41-es telefonszámon 

jelezze a szakszervezet felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának 

igazolására. 

 

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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