Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület
Önkéntesnek jelentkezők és Önkéntesek
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről
mint a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesülethez („Egyesület”) Önkéntesnek jelentkező és
Önkéntesként tevékenykedő személyről az Egyesület gyűjt és kezel.
Jelen adatkezelési tájékoztató 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 2016/679 EU Rendeletnek („GDPR”) való megfelelést szolgálja.
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

Önkéntesnek
jelentkezés –
Kapcsolatfelvétel; a
jelentkező
megismerése;
döntés az
önkéntesség
megkezdéséről.

- A jelentkező
hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]
- A projektalapú
elszámolás
tekintetében az
Egyesület jogos
érdeke [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pont]

- Vezetéknév, utónév
- Születési hely, idő
- Anyja neve
- Nyelvismeret
- Telefonszám, e-mail cím
- Munkatapasztalat
- Korábbi munkahelyek
- Nyelvismeret
- Tanulmányok
- Gépjárművezetési
képesítés
- Szakmai tapasztalat
- Lakcím
- Adókedvezmény
igénybevételére
vonatkozó adatok
(házasságkötés ténye,
dátuma; egyéb
kedvezményre jogosító
körülmény)

- Az önkéntes
jogviszony létrejöttéig,
vagy addig, ameddig
biztossá nem válik,
hogy az önkéntes
jogviszony nem jön
létre.
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- A jelentkező
hozzájárulásának
visszavonásáig.

Kik férhetnek hozzá
a személyes
adatokhoz az
Egyesület
szervezetén belül?
- Az Egyesület
önkéntesek
koordinálásával
foglalkozó
munkavállalói
- Azon projekt
projektmenedzsere
valamint szakmai
vezetője, amely
elszámolása esetén
az önkéntesek
tevékenysége
indikátorként
szerepel
- Az Egyesület
Igazgatója

- A jelentkező által
elküldött motivációs levél
és önéletrajz tartalma

Önkéntesi
tevékenység
folytatása

- A jelentkező
hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]
- A projektalapú
elszámolás
tekintetében az
Egyesület jogos
érdeke [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pont]

- Vezetéknév, utónév
- Születési hely, idő
- Anyja neve
- Nyelvismeret
- Telefonszám, e-mail cím
- Munkatapasztalat
- Korábbi munkahelyek
- Nyelvismeret
- Tanulmányok
- Gépjárművezetési
képesítés
- Szakmai tapasztalat
- Lakcím
- Adókedvezmény
igénybevételére
vonatkozó adatok
- A jelentkező által
elküldött motivációs levél
és önéletrajz tartalma
- Az önkéntesi
tevékenységgel
közvetlenül összefüggő
adatok

- A jelentkező
hozzájárulásának
visszavonásáig.
- A projektalapú
elszámolás esetében az
elszámoláshoz
szükséges adatok
esetében 10 év.
Projektalapú
elszámolás esetén az
elszámolással érintett
adatokat az Egyesület a
hozzájárulás
visszavonása esetén is
kezelheti.

- Az Egyesület azon
munkavállalói,
akiknek az
adatkezelés céljával
összefüggésben az
Igazgató hozzáférést
adott
- Az Egyesület
önkéntesek
koordinálásával
foglalkozó
munkavállalói
- Azon projekt
projektmenedzsere
valamint szakmai
vezetője, amely
elszámolása esetén
az önkéntesek
tevékenysége
indikátorként
szerepel
- Az Egyesület
Igazgatója
- Az Egyesület azon
munkavállalói,
akiknek az
adatkezelés céljával
összefüggésben az
Igazgató hozzáférést
adott

4. Az adatfeldolgozásra jogosult személyek
Az Egyesület az adatkezelés során nem alkalmaz adatfeldolgozót.
5. Az adatok tárolása
A munkavállalói adatokat az Egyesület az Egyesület FTP szerverén kezeli. A szerver elérhetősége
megegyezik az Egyesület 1. pontban ismertetett elérhetőségével.
6. Adattovábbítás
MMIA projekt1 esetén az Egyesület az önkéntesi tevékenység folytatása céljából kezelt adatokat a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap2 támogatásával megvalósuló projektek keretében
finanszírozott szolgáltatás esetén a projekt megvalósulásának bizonyítása okán továbbítja a
Belügyminisztérium (a továbbiakban: Felelős Hatóság) részére.
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A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból finanszírozott projekt.
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
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
2

2

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az érintett jogosult az Egyesület által kezelt adataihoz hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni, kérheti
személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. Az érintettet
megilleti az adathordozáshoz való jog.
Az érintett 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.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza esetén hatósághoz fordulhat. Az állásra jelentkező
jogsértés esetén kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet.

Budapest, 2018. június 21.

3

