ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az adatvédelem kiemelten fontos a Kommentár Alapítvány számára, személyes adatai kezelésekor
nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel
és védjük személyes adatait.
Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A személyes adatokat a Kommentár Alapítvány kezeli és a vonatkozó magyar és európai uniós
adatvédelmi szabályok (2011. évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2016.
április 27. (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint felel személyes adatainak jogszerű
kezeléséért.
Név:
Kommentár Alapítvány
Székhely:
8252 Balatonszepezd, Petőfi utca 28/A.
Képviselő:
Simon Ildikó Beatrix – a kuratórium elnöke
Nyilvántartásba vételi szám:
01-01-0009798
A nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék
Adószám:
18189199-1-19
Mi az adatkezelés jogalapja?
A Kommentár Alapítvány adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
• 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 (szerződés teljesítése);
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi
kötelezettség);
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges (jogos érdek).
Ki fér hozzá az adataihoz?
Adataihoz csak a Kommentár Alapítvány erre kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba
léphet vele a titkarsag@kommentar.info.hu, illetve a kapcsolat@tranzit.info.hu e-mail címeinken.
Szolgáltatásaink igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Kommentár Alapítvány az adatokat
továbbíthassa az alábbi, a Kommentár Alapítvánnyal adatfeldolgozásra kiterjedő szerződéses
kapcsolatban álló társaságoknak.
•
•

MAX & FUTURE Szolgáltató Kft. (Cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/B. 1. emelet.,
Adószám: 12365423-2-43, a Tranzit Rendezvénysorozattal kapcsolatos adatfeldolgozás)
Katedra Plusz Szolgáltató Betéti Társaság (Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 43. fsz. 2.,
Adószám: 21846591-1-42), a Kommentár Alapítvány ügyeit érintő mindennemű számviteli
tevékenységhez kapcsolódó adatfeldolgozás)

Az adattovábbítás jogalapja szerződés teljesítése, illetve az érintett hozzájárulása. Fenti
adatfeldolgozók a Kommentár Alapítvány nevében és utasítására járnak el. A Kommentár
Alapítvány a fentiekben jelzett adatátadást meghaladó adattovábbítást kizárólag előzetes és
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén hajt végre.
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Hol tároljuk az adatait?
Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tároljuk. Tárhely szolgáltató: MAX & FUTURE
Szolgáltató Kft. (Cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b. 1. emelet., Adószám: 12365423-243)
Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a
kapcsolatot a Kommentár Alapítvánnyal, és hozzáférést biztosítunk Önnek az adatkezelés
céljával, időtartamával, jogalapjával, a kezelt adatok körével vagy bármely más személyes
adatainak kezelésével összefüggő információhoz.
A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a
hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha regisztrált a Tranzit Rendezvénysorozathoz
kapcsolódó tranzit.e-reg.hu oldalunkon, személyes adatait Ön is szerkesztheti a „profilom”
menüpont alatt is.
A törléshez való jog:
Jogában áll kérni, hogy a Kommentár Alapítvány az általa kezelt Önre vonatkozó személyes
adatot indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
• ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
• ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
• ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
A tiltakozás joga:
• Joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amely a Kommentár
Alapítvány jogos érdeke szerint történik. A Kommentár Alapítvány tiltakozás esetén a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
• Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
elleni tiltakozás esetén az adatok e célból már nem kezelhetők.
A kortlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a Kommentár Alapítvány korlátozza személyes adatainak
kezelését ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•

Ha tiltakozik a Kommentár Alapítvány jogos érdeke alapján történő adatkezelés ellen,
Kommentár Alapítvány korlátozza az adatok kezelését a jogos érdek igazolásának
megtörténtéig
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•
•
•

Ha személyes adatai helytelenek, a Kommentár Alapítványnak korlátozza az ilyen
adatok kezelését a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
ha az adatkezelés jogellenes, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti
személyes adatai korlátozását
ha a Kommentár Alapítványnak az adatkezelés céljából már nincs szüksége a
személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Hogyan érvényesítheti jogait?
Nagyon fontos számunkra az adatvédelem, ezért munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó
kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a titkarsag@kommentar.info.hu, illetve a
kapcsolat@tranzit.info.hu e-mail címeinken. Ha úgy gondolja, hogy a Kommentár Alapítvány a
személyes adataival összefüggésben jogellenesen jár el, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van továbbá
adatvédelmi hatósági eljárás keretében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Jogainak megsértése
esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az Adatvédelmi szabályzat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi szabályzatunkat. Az Adatkezelési szabályzat
módosítása esetén a Kommentár Alapítvány az érintetteket a változások weboldalon történő
közzététele útján értesíti. Az Adatvédelmi szabályzat hatályos szövegét bármikor elérheti a
weboldalunkon.
Az adatkezelés biztonsága:
A Kommentár Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén
és adatfeldolgozónál találhatók meg. A Kommentár Alapítvány a személyes adatok kezelése során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Kommentár Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A fenti elvek betartásáról a Kommentár Alapítvány
adatfeldolgozója útján gondoskodik.
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TRANZIT RENDEZVÉNYSOROZAT

Adatkezelés célja:
Személyes adatait - a tranzit.e-reg.hu oldalunkon keresztül - annak érdekében használjuk fel, hogy
létrehozzuk és kezeljük személyes fiókját a Tranzit Rendezvénysorozattal kapcsolatban. A honlapon
keresztül tesszük elérhetővé a Rendezvénysorozat soron következő eseményeit, közöljük azok
részleteit és esetleges programváltozásait, illetve biztosítjuk az alkalmakra való jelentkezést. A
személyes fiók létrehozása önkéntes szándékon alapul, de az adatok megadása kötelező feltétele a
létrehozásnak. Az adatokat az események szervezéséhez, illetve adminisztrációjához használjuk
(szállásfoglalás, szobabeosztás, gyermekprogramok, számlázás). Biztosítjuk, hogy egyszerűen
frissíthesse profiljában megadott adatait.
A kezelt adatok köre:
A fiók létrehozásához kötelezően megadandó adatok:
• név előtag
• név (vezeték- és keresztnév)
• e-mail cím
• jelszó (felhasználó által szabadon választott)
• mobiltelefonszám
• cím (irányítószám, település, utca házszám)
• születési év
Az eseményjelentkezéskor tárolt adatok
• jegy típusa
• fizetés státusza
• házastárs/pár neve (családi jegy esetén)
• házastárs/pár születési éve (családi jegy esetén)
• gyermek(ek) neve (családi jegy esetén)
• gyermek(ek) születési éve (családi jegy esetén)
• az Ön megjegyzése az eseményregisztrációhoz
• az Ön által preferált szobatárs
Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
Az Ön által megadott adatokhoz a Kommentár Alapítvány (mint a Tranzit Rendezvénysorozat
szervezője) erre kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba léphet vele a
titkarsag@kommentar.info.hu, illetve a kapcsolat@tranzit.info.hu e-mail címeinken. A Kommentár
Alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban áll a MAX & FUTURE Szolgáltató Kft. (Cím: 1111
Budapest, Budafoki út 59., Adószám: 12365423-2-43). A Kft. a Tranzit Rendezvénysorozattal
kapcsolatos adatfeldolgozásban, csoportos levélküldésben van segítségünkre, illetve a Társaság
üzemeltetésében áll a Rendezvénysorozatot kiszolgáló honlap.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A személyes
adatainak kezelése az Ön felhatalmazásán alapul, melyet a tranzit.e-reg.hu oldalunkra való
regisztrációval ad meg számunkra. Személyes adatainak kezelése továbbá a Kommentár Alapítvány
azon jogos érdekén alapul, hogy időben informálhassuk Önt a Tranzit Rendezvénysorozat
eseményeiről, teljesíthessük az ezekkel kapcsolatos szervezési, elszámolási és egyéb adminisztratív
kötelezettségeinket.
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A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Jogában áll személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az
adatszolgáltatás elmaradása, vagy hozzájárulása visszavonása esetén nem tudja igénybe venni
szolgáltatásainkat (a személyes fiókja megszűnik). Így Ön nem értesül a továbbiakban a Tranzit
Rendezvénysorozat eseményeiről sem.
Mennyi ideig kezeljük az adatait?
Adatait mindaddig kezeljük, amíg aktív személyes fiókkal rendelkezik a tranzit.e-reg.hu
oldalunkon. Jogában áll fiókját bármikor megszüntetni. Személyes adatait fiókja megszűnése után
csak akkor tartjuk meg, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy ha lezáratlan jogvita áll fenn
köztünk, ezeket az eseteket kivéve az adatait végérvényesen töröljük.
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TRANZIT KÉPZÉS
Adatkezelés célja:
Személyes adatait annak érdekében használjuk fel, hogy biztosítsuk az Ön jelentkezését, részvételét
a Tranzit Képzésen, illetve, hogy a kurzus után is kapcsolatban állhassunk Önnel, informáljuk
további rendezvényeinkről.
A kezelt adatok köre:
A Tranzit Képzésre való jelentkezés önéletrajz leadásával történik, így minden olyan adat, melyet
azon vagy a Képzést utánkövető kérdőíven szerepeltet, az Ön kifejezett hozzájárulásával jut el
hozzánk. Az önéletrajza leadásával és a kérdőív kitöltésével hozzájárul, hogy a Kommentár
Alapítvány az abban szereplő személyes adatait (mint például: név, cím, telefonszám, e-mail cím,
iskolai végzettség, karriertörténet, érdeklődési körök, készségek, stb.) kezelje és feldolgozza.
Amennyiben a kapcsolattartás érdekében szükséges, a Kommentár Alapítvány további adatokat
kérhet Öntől.
Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
Az Ön által megadott adatokhoz a Kommentár Alapítvány (mint a Tranzit Képzés szervezője) erre
kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba léphet vele a titkarsag@kommentar.info.hu,
illetve a kepzes@tranzit.info.hu e-mail címeinken.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Személyes
adatainak kezelése továbbá a Kommentár Alapítvány azon jogos érdekén alapul, hogy időben
informálhassuk Önt a Tranzit Képzés, illetve a Tranzit Rendezvénysorozat eseményeiről,
teljesíthessük az ezekkel kapcsolatos szervezési, elszámolási és egyéb adminisztratív
kötelezettségeinket.
A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Jogában áll személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az
adatszolgáltatás elmaradása, vagy hozzájárulása visszavonása esetén nem tudja igénybe venni
szolgáltatásainkat, így Ön nem értesül a továbbiakban a Tranzit Képzés, illetve a Tranzit
Rendezvénysorozat eseményeiről sem.
Mennyi ideig kezeljük az adatait?
Adatait a folyamatos kapcsolattartás érdekében mindaddig megtartjuk, amíg Ön nem kéri ezek
törlését. Jogában áll személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor
visszavonni. Ezután csak akkor tartjuk meg adatait, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy ha
lezáratlan jogvita áll fenn köztünk. Ezeket az eseteket kivéve adatait végérvényesen töröljük.
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