ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen http://korhazsuli.com/ weboldal üzemeltetője a KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek
Tanulásának Támogatásáért (székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c, nyilvántartási szám: 1301-0003848, „KórházSuli Alapítvány”). A KórházSuli Alapítvány ezúton tájékoztatja a weboldalra
Látogatókat („Látogató”) az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos információkról.
A weboldalon történő böngészés megkezdésével a Látogató elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató
vonatkozó szabályait.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelések során minden esetben az adatfeldolgozó:
Név: KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért
Székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Adatkezelés honlapja: www.korhazsuli.com
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Az adatkezelés során követett elvek és célok

A KórházSuli Alapítvány a jogszabályi előírásokkal összhangban védi a Látogató által engedélyezett és
megszerzett személyes adatot, csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A KórházSuli Alapítvány köteles a
Látogató jogait, alapvető szabadságjogait, a magánélethez való jogát tiszteletben tartani a személyes
adatainak gépi feldolgozása során (adatkezelés).
A KórházSuli Alapítvány a kezelt adatot kizárólag tevékenységével kapcsolatban - főként betegség, de
egyéb (pl. szociális) hátrány miatt az oktatási rendszerből rövidebb-hosszabb ideig kimaradó, kórházi
ápolásra szoruló vagy magántanulói státuszban lévő gyermekek tanulási-tanítási folyamatának
támogatása alternatív módszerekkel - kezel és használ fel („adatkezelési cél”).
Az adatkezelés célja, a weboldalra Látogató számára a böngészési élmény hatékonyságának javítása
és gyorsítása, ezáltal széles körű, a Látogató profiljára kialakított tartalmak nyújtása.
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II.

Kezelt adatok

A KórházSuli Alapítvány a Látogatók fizikai elérésére alkalmas adatot (pl. lakcím) kizárólag akkor kezel,
ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi, továbbá a Látogatók egyedi elérésére
alkalmas adatot (pl. e-mail cím) kizárólag a Látogató által előzetesen jóváhagyott célra vesz igénybe.
Egyes a weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez a Látogatónak külön regisztrációs
kérdőívet kell kitölteni.
A weboldal szerverei automatikusan regisztrálják a Látogatók IP-címét, az általa használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat a weboldal
üzemeltetője kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, szolgáltatásainak esetleges
hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és egyéb statisztikai célra. A KórházSuli Alapítvány
az adatot a Látogató által megadott egyéb adattal nem kapcsolja össze. A naplófájlokban tárolódó
adatot 90 napig tárolja, ezt követően törli.
Jelen Adatvédelmi tájékoztató összhangban van az alábbi jogszabályokkal:
-

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.)
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
III.

Adatkezelési csoportok

a. Hírlevél feliratkozás
A honlapon keresztül Látogatónak lehetősége van hírlevél feliratkozásra, mellyel Látogató számos
KórházSuli Alapítvánnyal kapcsolatos programról, hírről és tájékoztatóról értesülhet. A feliratkozással
Látogató engedélyezi a KórházSuli Alapítványnak, hogy Látogató számára e-mail formában hírlevelet
küldjön (tájékoztatások, reklámok, emlékeztetők, események).
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Felhasználónév, e-mail cím
Hírlevélre
feliratkozónak
tájékoztató
e-mail
küldése,
kapcsolattartás
Az érintett önkéntes hozzájárulása; Eker. tv. 13/A (3) bekezdés
értelmében a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat
kezelheti az adatkezelő; Infotv. 5. § (1) a) pont szerinti
hozzájárulás
Hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

b. Moodle bejelentkezés
Látogatónak lehetősége van a honlapon keresztül bejelentkezni a Moodle nevű szolgáltatásba,
melyhez a felhasználó nevet és jelszót előzetesen generálja a KórházSuli Alapítvány.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:

Felhasználónév, e-mail cím
Moodle alkalmazáshoz való hozzáférés és belépés biztosítása;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelési cél megvalósulásához
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Adatok törlése, módosítása:

szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

c. Kapcsolat felvétel
A honlapon keresztül lehetőség van online kapcsolat felvételre, melynek során Látogató bármilyen
kérdést intézhet a KórházSuli Alapítvány részére.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelési cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

d. Csatlakozás a programhoz
Célunk a megfelelő és hatékony kapcsolatteremtés beteg gyermekek és a segíteni akaró diákok és
felnőttek között. akként, hogy a honlapon keresztüli regisztrációval vesszük fel a kapcsolatot a segíteni
vágyó vagy éppenséggel segítségre szoruló személyekkel.
1.

Csatlakozás/Segítséget kérsz?/A betegséged miatt nem jársz iskolába?

A http://korhazsuli.com/segitseget-kersz/diak-vagy/ oldalon a segítségre szoruló, tanulni vágyó gyerek
szülője veheti fel a kapcsolatot a KórházSuli Alapítvánnyal.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

2.

Szülő név, e-mail cím
Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a gyermek oktatási
intézménybe való visszatéréséig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

Csatlakozás/Segítséget kérsz?/Kórházi szakember

A http://korhazsuli.com/segitseget-kersz/korhazi-szakember-vagy/
jelentkezését várjuk.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

oldalon

kórházi

szakemberek

Név és e-mailcím
Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.
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3.

Csatlakozás/Segítséget kérsz?/Anyaiskola

A http://korhazsuli.com/segitseget-kersz/anyaiskola-vagy/ oldalon keresztül olyan iskolák jelentkezését
fogadjuk, amelyek segítségre szorulnak, vagy segíteni szeretnének a KórházSuli Program keretében
tanítványuknak.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

4.

Név és e-mailcím
Kapcsolatfelvétel, segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

Csatlakozás/Segíteni szeretnél?/Középiskolás

A http://korhazsuli.com/segiteni-szeretnel/kozepiskolas-vagy/ oldalon önkéntesek jelentkezését várjuk,
akik szívesen segítenák a KórházSuli munkáját.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

5.

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím
önkéntesek közösségének tájékoztatása, kapcsolattartás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
16 év alatti önkéntes esetén kifejezett szülői hozzájárulás
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

Csatlakozás/Segíteni szeretnél?/Egyetemista

A http://korhazsuli.effektivapps.com/segiteni-szeretnel/egyetemista-vagy/ oldalon nyílik lehetőség a
segítségnyújtó egyetemistáknak felvenni a kapcsolatot a KórházSuli Alapítvánnyal.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Önkéntesek közösségének tájékoztatása, kapcsolattartás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.
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6.

Csatlakozás/Segíteni szeretnél?/Tanár

A http://korhazsuli.effektivapps.com/segiteni-szeretnel/tanar-vagy/ oldalon
segítségnyújtó tanárnak felvenni a kapcsolatot a KórházSuli Alapítvánnyal.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

nyílik

lehetőség

a

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Önkéntesek közösségének tájékoztatása, kapcsolattartás;
KórházSulival kötött megállapodás teljesítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget.

e. KórházSuli Alumni
A KórházSuli Alumni célja, hogy a volt önkénteseket közösségben tartsa és összefogja, tájékoztassa a
KórházSuli tevékenységéről és híreiről. Ezzel kapcsolatban a KórházSuli Alumni az alábbi adatokat
kezeli:
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

f.

Önkéntes által megadott adatok: Vezeték- és keresztnév, anyja
neve, születési helye, ideje, Közoktatási vagy felsőoktatási
intézmény neve, ahol tanul, lakcím, telefon, e-mail
Korábbi önkéntesekkel való kapcsolattartás, Hírlevél küldés,
KórházSuli Alumni adatbázisba történő felvétel, Alumni hírlevél
küldés
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve
azok módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül
tesz eleget.

KórházSuli támogatóinak adatai

Látogatónak lehetősége van pénzbeli támogatást nyújtani a KórházSuli Alapítvány számára, melyet
banki utalással teljesíthet. A banki utalás során megadott adatokat a KórházSuli Alapítvány a
támogatást nyújtó személyek adatai között kezeli. KórházSuli Alapítvány a már korábban esetlegesen
hírlevélre vagy egyéb más formában jelentkezett Látogatók adataival nem kapcsolja össze a
támogatásnyújtás során tudomására jutott adatokat, azokat teljesen elkülönítve kezeli.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Bankszámla száma, bankszámla felett rendelkezni jogosult neve
Számlázás, adóigazolás kiállítása
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Jogszabályi szabályok szerint (számviteli előírás), legfeljebb 10
év
Az érintett jogosult bármikor kérni adatainak törlését illetve azok
módosítását, melynek adatkezelő haladéktalanul de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül tesz eleget,
kivéve azokat az adatokat, amelyek megőrzése jogszabályi
kötelezettség
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g. Facebookon keresztüli adatkezelés
A KórházSuli tevékenységének szélesebb körű megismertetése, tanulni vágyó gyermekek szüleinek
elérése, önkéntesek toborzása érdekében a https://www.facebook.com/korhazsuli címen elérhető
Facebook oldalt működtet.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Facebook felhasználói név, Facebook profil elérhetősége
KórházSuli tevékenységének népszerűsítése, tájékoztatás
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az adatokat módosítani és törölni, valamint az értesítési
beállításokon módosítani a Profilom/Adataim menüben lehet. Az
alkalmazástól származó értesítéseket a Facebook-on keresztül is
ki lehet kapcsolni, illetve el lehet rejteni.

h. Instagram
A KórházSuli tevékenységének szélesebb körű megismertetése, tanulni vágyó gyermekek szüleinek
elérése, önkéntesek toborzása érdekében a https://www.instagram.com/korhaz.suli/ címen elérhető
oldalt működtet, ahol a KórházSuli tevékenységét bemutató fényképeket tesz közzé.
Kezelt adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

IV.

Vezeték- és keresztnév (ha megadva), Instagram felhasználói
név és Instagram profil elérhetősége
KórházSuli tevékenységének népszerűsítése
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Követés visszavonásáig
Követés visszavonásával az érintettre vonatkozó adatok
törlődnek a KórházSuli Instagram oldaláról.

Látogató jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Látogató írásban tájékoztatást kérhet a KórházSuli Alapítvány által kezelt személyes adatairól. A
KórházSuli Alapítvány a kérés beérkezését követő 25 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt
adatról és jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, valamint - amennyiben adattovábbításra
került sor - a továbbítás jogalapjáról és címzettjéről is.
A Látogató írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, kivéve a kötelező
adatkezelést, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A KórházSuli
Alapítvány a kérelem beérkezését követő 15 napon belül válaszol. Amennyiben a Látogató nem
elégedett az adatkezelő válaszával, úgy személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt
érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu)
fordulhat.
A KórházSuli Alapítvány az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a
Látogató tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Látogató személyes adatait,
az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait, és az elhárítás érdekében megtett intézkedéseket, valamint az Infotv.-ben
meghatározott egyéb adatokat.
Látogató bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését vagy törlését. KórházSuli
Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok
nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat KórházSuli Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi.
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Látogató kérheti adatai zárolását. A KórházSuli Alapítvány zárolja a személyes adatokat, ha
Látogató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Látogató tájékoztatást kap, ha a KórházSuli Alapítvány a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított 30
napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
indokait és jogalapját.
V.

Az Adatok tárolása és megismerése

Az adatokat a KórházSuli Alapítvány saját szerverén és számítógépein, papír alapon illetve digitális
formában tárolja.
A kezelt Adatokhoz a KórházSuli Alapítvány munkatársai közül csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó
szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkatársak férhetnek hozzá.
Az adatok biztonsága érdekében a KórházSuli Alapítvány legalább a szakmában szokásos védelmi
rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is
mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelenek hozzá ne férjenek.
VI.

Az adatok feldolgozása és továbbítása

A KórházSuli Alapítvány a Látogató adatait Látogató kifejezett jóváhagyása nélkül harmadik fél részére
nem adja át, valamint előzetes, részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos
hozzájárulása esetén továbbíthatja az adatokat.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott cél érdekében harmadik személyek is hozzáférhetnek
az Adatokhoz. Ebben az esetben az Adatkezelőt az Infótörvény 9. § (1)-(5) bekezdése szerinti
kötelezettségek terhelik.
VII.

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztatót a KórházSuli Alapítvány jogosult egyoldalúan a jövőre nézve
módosítani.
Hatályos: Budapest, 2018. május 25.
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