
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 

A Menedék Egyesület által megvalósított rendezvény résztvevőire vonatkozó 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről 

mint a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület („Egyesület”) rendezvényén részt vevő személyről az 

Egyesület gyűjt és kezel. 

Az Egyesület 

 címe: 1081 Budapest, Népszínház Utca 16. III/3. 

 nyilvántartási száma: 01-02-0006321 

 adószáma: 18072165-1-42 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, érdeklődjön a 

menedek@menedek.hu e-mail címen, illetve telefonon a +36 1 322 1502 számon. 

2. Tájékoztató frissítése és elérhetősége 

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A Tájékoztató elérhető 

a menedék honlapján a www.menedek.hu/adatkezeles URL címen. 

3. Kezelt adatok köre és adatkezelési célok 

Adatkezelés 
megnevezése és 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés 
időtartama 

Kik férhetnek hozzá 
a személyes 
adatokhoz az 
Egyesület 
szervezetén belül? 

Fénykép 
megőrzése és 
szakmai célokra 
való felhasználása  

- Az érintett 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont] 

- Érintettről a 
rendezvényen készült 
fénykép 
 

- Az érintett személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

- Az Egyesület 
rendezvény-
szervezésért felelős 
munkatársa 

Tájékoztató 
hírlevél az 
Egyesület által 
szervezett 
rendezvényekről 

- Az érintett 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont] 
 

- Teljes név 
- E-mail cím 
 

- Az érintett személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

- Az Egyesület 
rendezvény- 
szervezésért felelős 
munkatársa 

 

4. Adatok tárolása 

Az adatokat az Egyesület a saját FTP szerverén tárolja, a szerver az 1. pontban ismertetett 

elérhetőségen található meg. 

5. Adattovábbítás 

Az Egyesület a kezelt adatok közül a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap1 keretében 

megvalósított projektek alapján finanszírozott képzés esetén alábbiakat továbbítja a 

                                                             
1 A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap az Európai Unió pénzügyi eszköze. Jogi alapja a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint 

mailto:menedek@menedek.hu
http://www.menedek.hu/adatkezeles
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:131:0007:0012:EN:PDF


Belügyminisztérium mint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős hatósága (a 

továbbiakban: Felelős Hatóság) részére: név, e-mail cím, aláírás (jelenléti íven szereplő adatok).  

6. A tájékoztató hírlevélről való leiratkozás 

A Tájékoztató hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a menedek@menedek.hu címre írt ilyen 

tartalmú e-maillel.  

7. A rendezvényen résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A résztvevő személy jogosult az Egyesület által kezelt adataihoz hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni, 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. A képzésen 

résztvevőt megilleti az adathordozáshoz való jog.  

A résztvevő ezen jogaival az Egyesület fent jelzett elérhetőségeinek bármelyikén keresztül élhet. Az 

Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez 

a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton 

kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az Egyesület nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

Az Egyesület a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyesület, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést. Az Egyesület az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 

érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre 

bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos panasza esetén hatósághoz fordulhat. A résztvevő jogsértés 

esetén kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet. 

Budapest, 2018. június 08. 

                                                             
az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló 516/2014/EU rendelet 

mailto:menedek@menedek.hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0573&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0575&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0435&from=EN

