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I. Az adatkezelő alapadatai 

név: Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 
cím: 1095 Budapest, Gát utca 15. 1/8 
elérhetőség: info@ kekpont.hu, 0612157833 
adószám: 18231148-1-43 
nyilvántartási szám: 01-01-0006584 
honlap: www.kekpont.hu 
 

II. A szabályzat célja 

A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány (továbbiakban: 
alapítvány) tevékenységi köréből és feladataiból fakadóan természetes személyek személyes 
adataival dolgozik, amelyek az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete 
(általános adatvédelmi rendelet - GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény hatálya alá esnek.  

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok fenti jogszabályok szerinti 
védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy az 
alapítvány által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során 
irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.  
 

III.  A szabályzat hatálya 

A szabályzat területi hatálya kiterjed az alapítvány teljes egészére, valamennyi szervezeti 
egységére, székhelyére, telephelyére. 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, akik az 
alapítványon belül védett adatot (személyes, egészségügyi, üzleti, szolgálati, pénzügyi, 
informatikai, humán stb.) kezel vagy feldolgoz, illetve védett adattal érintkezik, vagy annak 
bármilyen formában birtokába jut. 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá minden, az alapítvány szolgáltatásait igénybe 
vevő, vagy az alapítvánnyal kapcsolatba került vagy kerülő természetes személyre, akiknek a 
személyes adatai az alapítvány által kezelésre, feldolgozásra kerülnek. 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden védelemben részesülő adatra és információra, 
ezen belül: 
a) valamennyi személyes adatra, azok megjelenési formájától függetlenül, 
b) a személyes adatok kezelését támogató rendszerekre, számítógépekre, 
c) az ezekkel kapcsolatos dokumentációkra, 
d) a számítástechnikai folyamatokra, 
e) az adatfeldolgozó rendszerekre, programokra és azok dokumentációira. 
 

IV.  Az adatkezelést meghatározó jogszabályok 

Az alapítványnak az adatkezelés során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak 
megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint: 
a) az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
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az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

c) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 

d) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
39/2016.(XII.21.)EMMI rendelet 

e) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) 
g) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 
h) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 
i) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
j) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
k) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
l) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 
m)  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
n) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  
o) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
p) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
q) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
r) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

 

V. Értelmező rendelkezések  

A GDPR-ban az Infotv-ben az Eüak-ban és az Mt-ben meghatározott fogalmak, amelyek 
közül jelen belső szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:  
a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható. (GDPR) 

b) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a 
faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai 
adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó személyes adatok (Infotv.) 

c) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes 
személy egészségi állapotáról (Infotv.)  
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d) személyazonosító adat: a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 
helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve (1996. évi XX. törvény) 
Az Eüak. alkalmazásában személyazonosító adat az olyan, az egészségügyi adat 
érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi 
adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal 
az egészségügyi dokumentáció részeként kezel. (Eüak.) 

e) bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat (Infotv.); 

f) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett 
közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek 
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és 
betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is; (Eüak.) 

g) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb 
adat; (Eüak.) 

h) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott 
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy 
bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 
(Eüak.) 

i) betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett 
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 
(Eüak.) 

j) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel 
járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági 
társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására 
irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás (Mt.) 

k) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az 
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 
házastársa (Mt.) 

l) kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak 
munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós 
állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is (Mt.)  

m) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. (GDPR) 

n) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából (GDPR) 

o) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 
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vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR) 

p) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (GDPR) 

q) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy 
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel (Infotv.) 

r) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv.) 

s) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele (Infotv.) 

t) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak. (GDPR) 

u) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. (GDPR) 

v) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR) 

w) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. (GDPR) 

x) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; (Infotv.) 

y) adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
(Infotv.) 

 

VI. Az adatkezelés alapelvei 

a) Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie. Az alapítvány a személyes adatok kezelését jogszerűen és 
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, 
tisztességes eljárás és átláthatóság). 

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az alapítvány a személyes adatok kezelését csak 
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a 
célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).  
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c) Az alapítvány a személyes adatok kezelését annak célja(i) szempontjából megfelelően és 
relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az 
alapítvány nem kezel több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a 
megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Az alapítvány a személyes 
adatok kezelése során pontos és naprakész. Az alapítvány minden ésszerű intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 

e) Az alapítvány a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 
lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre 
(korlátozott tárolhatóság). 

f) Az alapítvány megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja 
a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy 
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).  

g) Az alapítvány felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá az 
alapítvány igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az alapítvány 
gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az 
adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások 
módosításáról, kiegészítéséről. Az alapítvány a jogszabályi kötelezettségeknek való 
megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

 

VII. Az adatkezelés célja 

Az alapítvány 1996-os alapítása óta foglalkozik szerhasználók és családtagjaik segítésével. 
Nézetünk szerint erre a legjobb módszer a komplex, orvosi, (pszicho)szociális és közösségi 
szempontokat is tartalmazó eszköztár használata, ezzel együtt a felépülési szemlélet érvényre 
juttatása, ezért napi gyakorlatunkban is ilyen szemléletben dolgozunk. Jelenleg két 
telephelyen összesen öt szolgáltatásban szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára 
alacsony küszöbű (anonim) és normatív állami támogatással működő közösségi ellátást 
nyújtunk, amelyet OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás egészít ki.  
Az alapítvány működése során a következő célokból kezelünk személyes adatot: 
a) szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása céljából – személyes és a különleges 

adatok közül az egészségügyi adatok, valamint kizárólag a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerinti „elterelés” esetén bűnügyi személyes adatok kezelése történik, 

b) OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás biztosítása céljából – személyes és a személyes 
adatok különleges kategóriái közül egészségügyi adatok kezelése történik, 

c) Az alapítvány alaptevékenységéhez kapcsolódóan, szakemberek képzése/továbbképzése 
céljából – a képzésben részt vevők személyes adatainak kezelése történik, 

d) munkaviszony létesítése, fenntartása és megszűntetése céljából – a munkavállalók 
személyes adatai és a személyes adatok különleges kategóriái közül egészségügyi adatai 
kezelése történik, 

e) önkéntes jogviszony létesítése, fenntartása és megszűntetése céljából – az önkéntesek 
személyes adatainak kezelése történik. 
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VIII. Adatkezelési jogalapok 

Az alapítvány személyes adatokat, a különleges adatok közül egészségügyi adatokat, valamint 
– meghatározott körben – bűnügyi személyes adatokat kezel. 
 
1.) Személyes adatok 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 
alábbi jogalapok egyike teljesül:  
a) Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 
b) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 

c) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a 
továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 

d) Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés). 

e) Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: 
közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés). 

f) Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 
adatkezelés). 

Az adatkezelő egy adott személyes adatkör adott célból történő kezelése vonatkozásában 
mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az 
adatkezelés során változhat. 
 
2.) Egészségügyi adatok  
Főszabály szerint az egészségügyi adatok kezelése tilos. Kivételes esetekben egészségügyi 
adatok is kezelhetők. A jogszabályban meghatározott kivételek közül az alapítvány az alábbi 
jogalapok szerint kezelhet egészségügyi adatot:  
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az egészségügyi adatok egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez, (a továbbiakban: kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelés); 
b)  az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 

biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges (a továbbiakban: jogi 
kötelezettségen alapuló adatkezelés); 

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 
képes a hozzájárulását megadni (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló 
adatkezelés); 

d)  az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el (a 
továbbiakban: jogi igény érvényesítésén alapuló adatkezelés); 

e) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való 
jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő 
és konkrét intézkedéseket ír elő (a továbbiakban: jelentős közérdeken alapuló adatkezelés); 
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f) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges (a továbbiakban: 
munkahelyi egészségügy biztosításán alapuló adatkezelés) 
 Az egészségügyi adatokat abban az esetben lehet az f) pontban említett célokból kezelni, ha 
ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett 
történik, aki jogszabály alapján szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

3.) Bűnügyi személyes adat kezelésére a 2.) pont alatt felsorolt jogalapok szerint kerülhet sor. 
Bűnügyi személyes adatok kezelése esetén - ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az 
Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik - a különleges adatok 
kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

IX.   Adatkezelői nyilvántartás 

1.) Az alapítvány a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az 
adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről 
nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás). Az adatkezelői 
nyilvántartásban az alapítvány az alábbiakat rögzíti: 

a) az alapítvány, mint adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – az 
adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége, 

b) az adatkezelés céljai, 
c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjeinek köre,  
d) az érintettek, valamint a kezelt személyes adatok körét, 
e) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjai, 
f) ha ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját, 
g) a törvény szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános 

leírását (ezt jelen szabályzat X. Adatbiztonsági rendelkezések c. pontja tartalmazza), 
h) az alapítvány által kezelt személyes adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és a kezelésükre tett 
intézkedések, 

i) az érintett hozzáférési jogának érvényesítése, a korlátozó vagy megtagadó 
intézkedések jogi és ténybeli indokai. 

Az alapítvány személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 
továbbít, adatfeldolgozási tevékenységet jelenleg más adatkezelő megbízásából nem végez. 
Az alapítvány az adatkezelői nyilvántartást elektronikus formában vezeti, és azt kérésre a 
Hatóság részére rendelkezésére bocsátja. 
Az adatkezelői nyilvántartás jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi. 
 
2.) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének 
ellenőrizhetősége céljából az alapítvány automatizált adatkezelési rendszert nem működtet, 
erre a célra az elektronikusan vezetett, jelen fejezet 1.) pontjában részletezett nyilvántartást 
használja. Amely a vonatkozó jogszabálynak megfelelően tartalmazza a következőket: 

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását, 
b) az adatkezelési művelet célját és indokát, 
c) az adatkezelési művelet elvégzésének időpontját, 
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését, 
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét. 
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Az adatkezelői nyilvántartásban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell 
megőrizni. 
 
 

X. Adatbiztonsági rendelkezések 

1.) Az alapítvány a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása 
érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető – így 
különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez 
igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.  
Az intézkedések kialakítása és végrehajtása során az alapítvány figyelembe veszi az 
adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori 
állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és 
céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. 
2.)Az intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy kockázat mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot garantálja, így többek között: 
a) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 
jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képessége; 
b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz 
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani; 
c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás. 
Az alapítvány intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a 
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő 
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre 
uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 
3.) Az alapítvány az intézkedésekkel biztosítja: 
a)  az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan 
személyek általi hozzáférésének megtagadását, 
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 
eltávolításának megakadályozását, 
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban 
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozását, 
e)  azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
f)  azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy 
bocsáthatják rendelkezésére, 
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 
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j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról 
jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az 
alapítvány megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 
– kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők. 
4.) A fentiek megvalósulása érdekében az alapítvány az alábbi intézkedéseket teszi: 
a) Az alapítvány legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza: 
Az alapítvány a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer 
működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek 
be. Ezt az ambulanciák tekintetében ügyvezetői utasításban szabályozza. 
Az alapítvány az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne 
férhessen hozzá arra jogosulatlan személy. A papír alapú iratokat zárt szekrényben őrzi, ahhoz 
csak a munkakörénél fogva illetékes személy fér hozzá. A szerver az alapítvány zárt, 
riasztóval védett, így idegenek számára nem elérhető székhelyén található fizikailag. 
b) Az alapítvány legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza: 
Az alapítvány biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő 
jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá. A munkakörökre szabott jogosultsági szinteket a 
munkaköri leírások tartalmazzák, a számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés egyéni 
felhasználói névvel és jelszóval, a munkakörből következő jogosultsági szinteket tartalmazó 
beállításokat tartalmazó profilokon lehetséges. Az egyéni profilok használatának 
kötelezettségét ügyvezetői utasítás mondja ki. 
c) Az alapítvány legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza: 
Az alapítvány biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen 
beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek, és 
azok a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg. 
 
Az adatkezelés szükséges biztonsági fokozatát és a hozzájuk szükséges intézkedéseket a 4. sz. 
melléklet alapján határozzuk meg. A melléklet tartalmazza az egyes, tipikus adatkezelések 
biztonsági fokozatainak megállapítását és a hozzájuk tartozó védelmi intézkedések 
hivatkozását is. 

 

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése 

1.) Az adatvédelmi incidenst az alapítvány haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi 
incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. 
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
nem jár kockázattal az érintett jogainak érvényesülésére. 
Amennyiben az alapítvány akadályoztatása miatt a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
úgy azt az alapítvány az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a 
bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat tartalmazó nyilatkozatát 
is. 
2.) Amennyiben az adatvédelmi incidens Hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy 
a bejelentésben:  
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 
körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és 
hozzávetőleges számát;  
b) közölni kell tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
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c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  
d) ismertetni kell az alapítvány által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  
Ha az a)-d) pontokban foglalt valamely információ a bejelentés időpontjában nem áll az 
alapítvány rendelkezésére, azzal a bejelentést – annak benyújtását követően utólag – az 
információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul – 
kiegészíti. 
3) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető 
jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas 
kockázatú adatvédelmi incidens), az alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, továbbá a 2) pont b), c) és d) alpontjaiban 
meghatározott információkat. 
4) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  
a) Az alapítvány az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi 
incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi 
hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és 
szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott, 
b) az alapítvány az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott 
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető 
valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények 
valószínűsíthetően nem következnek be, 
c) az érintett közvetlen tájékoztatása csak az alapítvány aránytalan erőfeszítésével lenne 
teljesíthető, ezért az alapítvány az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő 
megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja. 
Ha a Hatóság a 2) pontban foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján azt állapítja meg, 
hogy az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett tájékoztatása szükséges, az 
alapítvány az általa még nem teljesített, 3) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségét e 
megállapítást követően haladéktalanul teljesíti. 
Nem köteles az alapítvány az 3) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, ha a 
Hatóság az 1) pontban foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján a 4. pontban 
meghatározott körülmény fennállását állapítja meg. 
 
Amennyiben az alapítvány adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki 
kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst 
haladéktalanul bejelenteni az alapítványnak.  
 

XII. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések 

1.) Ha az adatkezelést az alapítvány nevében más végzi, az alapítvány kizárólag olyan 
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 
adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  
Az adatfeldolgozó az alapítvány előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása 
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  
2.) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában az alapítvány az 
adatfeldolgozóval szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell az adatkezelés tárgyát, 
időtartamát, jellegét és célját, az érintett személyes adatok típusát, az érintettek körét, 
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valamint az alapítvány, mint adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségeit és jogait. 
Az adatfeldolgozó kötelezettségei között rendelkezni kell arról, hogy az adatfeldolgozó  
a) a személyes adatokat kizárólag az alapítvány írásbeli utasításai vagy az általa szerződés 
szerint végzett tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettség alapján kezeli; 
b) biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt 
állnak;  
c) alkalmazza a legalább az alapítvány által előírt szintű adatbiztonsági intézkedéseket;  
d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan az 1) pont alatt 
említett feltételt; 
e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az alapítványt abban, hogy teljesíteni tudja 
kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 
tekintetében;  
f) segíti az alapítványt az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek teljesítésében, 
figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló 
információkat; vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul 
tájékoztatja erről az alapítványt; 
g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az alapítvány döntése alapján 
minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az alapítványnak, és törli a meglévő 
másolatokat, kivéve, ha uniós vagy tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő; 
h) az alapítvány rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az itt meghatározott 
kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és 
elősegíti az alapítvány által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, 
beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 
3) Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket 
az adatokat kizárólag a jogszabályi előírások figyelembe vételével, az alapítvány utasításának 
megfelelően kezelheti. Az alapítvány által az adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért az 
alapítvány felel. 
 

Az alapítvány az adatkezelői tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését 
veszi igénybe: 

a) Infomix Kft. (OEP szoftver üzemeltetője), 1027 Budapest, Bem József rkp. 53. sz.  
b) Noktürn Kft. (domain és tárhely szolgáltató), e-mail: info@nokturn.hu 
c) MKB Bank Zrt., tel.: 06-1-3278600  
d) ZOKATA MED Bt., Bp., 1026, Balogh Á. u. 18/C; Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

NKft., Bp., 1095, Mester u. 45. 
 

XIII. Az érintett jogai és azok érvényesítése 

1) Az érintettek jogai 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e fejezetben 
meghatározott feltételek szerint 
 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 
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b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai 
kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), 

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait 
az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog) 

f) kérelmére a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (a továbbiakban: adathordozhatósághoz 
való jog) 
g) saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
hozzájáruláson vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen (a továbbiakban: tiltakozáshoz 
való jog) 

1./a) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az alapítvány az általa, 
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett 
adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési 
művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi 
információkat: 

 az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az 
adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségei, 

 a tervezett adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja, 
 jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az alapítvány vagy harmadik fél jogos 

érdekei, 
 hozzájáruláson, illetve kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az, hogy 

a hozzájárulás bármikor visszavonható (ami nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét), 

 a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e,  

 az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, 

 az érintettet jelen fejezetben felsorolt, őt megillető jogok, valamint azok 
érvényesítése módjának ismertetése, 

 az érintett jogorvoslati lehetőségei 
 a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai, 
 a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek köre, 
 a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása, 
 az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényt. 

Az alapítvány az érintettre vonatkozó személyes adatokat kizárólag az érintettől szerzi be. 
 
Az alapítvány az előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbi módon tesz eleget:  

 A munkavállalók részére jelen szabályzat hatályba lépésével egyidőben, illetve az új 
belépőknek belépéskor rendelkezésére bocsátja a Munkáltatói adatvédelmi 

tájékoztató c. dokumentumot (2/a sz. melléklet), amelynek átvételét a munkavállaló 
átvételi íven aláírásával igazolja. 
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 Az alapítvány a munkavállalóknak szóló adatkezelési tájékoztatóban rögzíti az 
álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési szabályokat. Az alapítvány az általa kiírt 
álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik a vonatkozó adatkezelési 
tájékoztatóra. 

 Az alapítvány a munkavállalóknak szóló adatkezelési tájékoztatóban rögzíti az 
önkéntesekre vonatkozó adatkezelési szabályokat. 

 A 2/b sz. melléklet az alapítvány által biztosított Képzésben résztvevőknek szóló 

adatkezelési tájékoztató c. dokumentum. Ennek megismerését a képzésben 
résztvevők a képzési szerződés aláírásával igazolják. 

 A kliensek számára az alapítvány a honlapján közzéteszi a Klienseknek szóló 

tájékoztató a Kék Pont Alapítvány által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi 

vonatkozásairól c. dokumentumot (3. sz. melléklet, továbbiakban kliens tájékoztató) 
 A kliens tájékoztatót az alapítvány az ambulanciáin nyomtatott formában is 

elérhetővé teszi, 
 illetve a már ellátásban lévő kliensek számára a jelen szabályzat hatályba lépését 

követően folyamatosan, a soron következő ellátási alkalommal, az új klienseknek 
pedig a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor átadja elolvasásra, majd együttes 
értelmezés után a kliens nyilatkozik a tájékoztató megismeréséről és az abban 
foglaltak tudomásul vételéről.  

 
1./b) A hozzáféréshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 
érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az alapítványtól visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés céljai;  
 az érintett személyes adatok kategóriái;  
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat az alapítvány közölte vagy közölni fogja; 
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az alapítványtól a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés 
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

 a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga;  
  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ;  
 az automatizált döntéshozatal ténye, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.  

Az alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az alapítvány az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 
1./c) A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 
érintettet. Az alapítvány, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 
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1./d) Az adatkezelés korlátozásához való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában 
megilleti az érintettet. Az alapítvány az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az alapítvány ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát;   

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását;  

 az alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

  az érintett a közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az alapítvány 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés az előző pont alapján a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni.  
Az alapítvány tájékoztatja a korlátozásról mindazokat, akik számára a személyes adat 
továbbításra került. 
 
1./e) A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden 
jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. Az alapítvány indokolatlan késedelem 
nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike 
fennáll:  

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, kifejezett 
hozzájárulását (hozzájáruláson/kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), 
és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

 a közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 
adatkezelés esetében az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy az érintett személyes adatainak üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, 

 a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
 a személyes adatokat az alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
Az érintett törlési kérelmének az alapítvány nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés 
szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alapítványra alkalmazandó jogszabályi 
kötelezettség teljesítéséhez. 
Amennyiben az alapítványnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. 
Az alapítvány tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes 
adat továbbításra került. 
Az alapítvány a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét 
igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az alapítvány képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, 
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aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv 
tartalmazza az érintett nevét, a törölt személyes adattípust, a törlés időpontját. 

 
1./f) Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson, illetve kifejezett hozzájáruláson, 
továbbá a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az 
adatkezelés automatizált módon történik. Ezekben az esetekben az alapítvány biztosítja, hogy 
érintett a rá vonatkozó, általa az alapítvány számára rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, 
hogy ezeket az adatokat az érintett kérésére, közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
Jelenleg az alapítványnál a szerződésen alapuló jogalap esetében nincs automatizált 
adatkezelés. 

 
1./g) A tiltakozáshoz való jog az érintettet a közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon 
alapuló, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében illeti meg.  Az alapítvány ezen 
adatkezelések esetén az érintett tiltakozás iránti kérelme alapján a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak.  
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
A tiltakozáshoz való jogra az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell 
hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 
információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
 
2.) Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása 
2.1) Az alapítvány az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő 
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen: 
a) az érintett részére az e törvényben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és 
tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és 
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és 
b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet 
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül 
elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton 
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az alapítvány a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt 
másként kéri. 
Amennyiben az alapítványhoz a fenti érintetti jogok érvényesítés kapcsán kérelem érkezik, az 
alapítvány első lépésként megvizsgálja, hogy a kérelem valóban a jogosulttól származik-e. 
Ennek érdekében az alapítvány elkérheti az érintett és az alapítvány között fennálló 
jogviszony azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az 
érintett számára az alapítvány által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott 
személyazonosító adatok megadását (az alapítvány azonban nem kérhet azonosításként olyan 
plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván). 
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A jelen fejezet 1/ a) pontja alatti, továbbá az adatvédelmi incidensről adott tájékoztatást, 
valamint az érintettek jelen fejezet 1/b)-g) pontja alatti jogok érvényesítése kapcsán tett 
intézkedést díjmentesen kell biztosítani.  
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 
– túlzó, úgy az alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy 
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

 ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  
 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az alapítványt 
terheli. 
2.2.) Az érintett jogainak érvényesítése érdekében: 
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 
vizsgálatát kezdeményezheti az alapítvány, mint adatkezelő intézkedése jogszerűségének 
vizsgálata céljából, ha az alapítvány az e fejezetben meghatározott jogainak érvényesítését 
korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentésben az 
érintettnek fel kell tüntetni az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy az e fejezetben 
meghatározott jogainak az adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte. 
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 
szerint személyes adatainak kezelése során az alapítvány, mint adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírásokat. 
c) Az érintett az alapítvány, mint adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe 
tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz 
fordulhat, ha megítélése szerint az alapítvány, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 
megsértésével kezeli. 
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak – VI. a)-g) pont alatt 
meghatározott alapvető követelményeknek – megfelel, az adatkezelő, illetve az 
adatfeldolgozó köteles bizonyítani. 
A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 
 

XIV. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

Jelen szabályzat a 2019. január 9-én elfogadott és hatályba lépett adatvédelmi szabályzat 
2019. május 22-én elfogadott módosítása, egységes szerkezetbe szedve. A jelen módosított 
szabályzat 2019. május 23-án lép hatályba. 

 
 
 
 
 
     

Prof. Dr. Rácz József s.k. 
 kuratóriumi elnök 
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Mellékletek jegyzéke 
 

1. sz. melléklet: Adatkezelői nyilvántartás 

2. sz. melléklet: Munkavállalóknak (2/a) és képzésben résztvevőknek (2/b) szóló 
adatkezelési tájékoztató 

3. sz. melléklet: Klienseknek szóló tájékoztató a Kék Pont Alapítvány által nyújtott 
szolgáltatások adatvédelmi vonatkozásairól 

4. sz. melléklet: Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatai és a hozzájuk tartozó 
védelmi intézkedések 

5. sz. melléklet: Az adatkezeléssel kapcsolatosan vezetett nyilvántartások jegyzéke és 
tartalma 

6. sz. melléklet: Adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozat minta  

7. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt 

 


