
 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 
1. Bevezetés 
 
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  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a 
továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak 
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden 
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett 
jogainak a gyakorlását.   
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (továbbiakban az Egyesület) jelen nyilatkozattal 
tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatkezelése céljáról, jogalapjáról, 
az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati 
lehetőségeiről. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére 
kérésére meg kell küldeni.  
 
2. Az Adatkezelő 
 
Az adatkezelő neve: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
Székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 1. 
Telefon: +36-1-312-2287, +36-1-472-1161 
Fax: +36-1-472-1162 
E-mail: fehergyuru@t-online.hu 
Weboldal: http://fehergyuru.eu 
 
 
3. A kezelt adatok köre 
 
Az érintettek alábbi személyes adatait kezeljük: természetes személyazonosító adatok (név, 
születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, igazolványszám), foglalkozás és 
szükség szerint egészségügyi adatok, ügyfelet ért sérelemre vonatkozó tények, 
megállapítások.  
 
4. Az adatkezelés célja és jogalapja 
 
Az Egyesület Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében és az ahhoz 
szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait az alábbi esetekben: 
 

http://fehergyuru.eu/
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 meghallgatás, értő figyelem és emberi vigasz a bűncselekményt követően; 

 információ nyújtása hivatali eljárásokkal kapcsolatban; 

 segítségnyújtás, esetleges ügyintézés a hatóságoknál történő eljárásban; 

 kiemelten emberellenes bűncselekmény esetén ingyenes jogi segítségnyújtás – 
egyedi elbírálás szerint (lehetőségeink szűkre szabottak a jogi képviseletet illetően) ; 

 díjtalan mediáció; 

 díjtalan segítségnyújtás pszichológus, mentálhigiénés szakemberrel a krízisben lévő 
áldozatoknak; 

 a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben csekély összegű anyagi támogatás, 
amivel a bűncselekmény által kialakult krízishelyzetet kívánjuk segíteni; 

 továbbirányítás más szervezetekhez, illetve intézményekhez; 

 segítségnyújtás közlekedési balesetek vétlen áldozatainak. 
 
A személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulását követően vesszük fel és kezeljük az 
alábbi célokból: 
 
- pszichológiai, lelki tanácsadás; 
-  jogi tanácsadás; 
- jogi képviselet és érdekérvényesítés hatóságok, illetve harmadik személyek előtt. 
 
5. Az adatkezelés időtartama 
 
Az érintettek adatait a segítségnyújtási tevékenység tartama alatt és azt követően addig az 
időtartamig kezeljük, amíg az adott ügyben kifejtett tevékenységünket a hatóság (pl. NAV, 
Ügyészég) – jogszabályi előírás alapján – ellenőrizni jogosult.  
 
6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 
 
A személyes adatokat az Egyesület munkatársai és megbízott jogi szakértője, könyvelője 
ismerheti meg a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. 
 
Az Egyesület a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés, ellenőrzés célja megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
7. Az érintettek jogai és érvényesítésük 
 
Az érintett jogosult arra, hogy  
 

- tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatási jog); 

- hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben 
meghatározott információkhoz (hozzáférési jog); 

- az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez 
való jog); 

- az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog); 

- a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog); 

- a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog); 

- bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű célból vagy közhatalmi feladat 
gyakorlásához szükséges célból történő kezelése ellen, vagy olyan adatkezelés ellen, amely 
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az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy 
személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen (tiltakozáshoz 
való jog). 
 
Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét az Egyesületnél szóban vagy 
írásban jelentheti be az Egyesület székhelyén. 
 
Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 
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.  
 
Az Egyesület a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló 
tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést 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: 
a) díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Egyesületet 
terheli. 
 
Ha az Egyesületnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti. 
 
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) bekezdésének 
b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 
 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
a) az Egyesület megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
b) az Egyesület az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
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c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 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 a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.:5 
Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgálat@naih.hu 
Web: www.naih.hu 
 
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult 
bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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