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I. Általános rendelkezések
1. A szabályozás célja
Jelen Szabályzat célja a HVSF tevékenységeivel kapcsolatos, személyes jellegű adatfelvételi,
adatkezelési/feldolgozási

illetve adatközlési

rendjének, hatályos

jogszabályokkal

összhangban történő meghatározása.
2. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a HVSF valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást
végző munkatársára, illetve annak releváns, harmadik félként fellépő projektpartnerére, míg
tárgyi hatályát a fent leírt munkafolyamatok törvényes, szabályszerű végrehajtása teszi
ki.
3. Az személyes adatkezelés célhoz kötöttsége, arányossága és a tájékoztatási kötelezettség
A személyes – adatkezelés tekintetében, annak célját illetve mértékét illetően elengedhetetlen
- adatok kizárólag a HVSF tevékenységéhez fűződő, meghatározott célból, megfelelő jogi
illetve kötelezettségbeli teljesítés mentén kezelhetőek, illetve annak időben való
kezelhetőségének illetve mennyiségének is relevánsnak kell lennie az adott cél
megvalósulásával. Mindezen folyamatok csakis az adatszolgáltató személy kellő mértékű és
minőségű, előzetes tájékoztatását követően mehetnek csak végbe.
4. Az adatkezelés szabályai
Személyes adatot a HVSF csak az érintett hozzájárulásával kezelhet, mellyel kapcsolatosan
– az előzőekkel összhangban - köteles közölni az érintettel az adatkezelés célját, valamint – a
HVSF által kezelendő adatok természetéből adódóan - azt, hogy az adatszolgáltatás az illető
hozzájárulásán alapszik (azaz csak annyiban kötelező, amennyiben azt az adott program
végrehajthatóságát a HVSF-től független rendszer – pl. partner szervezet – a programban való
részvételhez megköveteli). Ilyen esetben az adatkezeléssel kapcsolatos, releváns adatokat
tartalmaznia kell az alap – adott programmal kapcsolatos, partner szervezet által megírt –
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vagy kiegészítő – HVSF által létrehozott - szerződésnek, melyhez a szerződés aláírásával
járul hozzá az érintett.
5. Az adatfeldolgozás szabályai
A személyes adatok adatkezelésre vonatkozó törvények keretei között a HVSF mint
adatkezelő határozza meg annak, a fenti témát érintő, belső, szervezeti szabályait, ilyen mód
HVSF által adott utasítások illetve alkalmazott gyakorlatok jogszerűségéért önnönmaga felel.
II. Konkrét rendelkezések, gyakorlatok

A HVSF az önkéntes és egyéb fejlesztési programokra való kiválasztás során, valamint az
önkéntesség kapcsán felmerülő képzési és koordinációs feladatokkal összefüggésben
gyűjti, tárolja és kezeli a jelentkezők, önkéntesek személyi adatait, mely tevékenysége során
teljes mértékig az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.
A HVSF a kiválasztás során a következő személyes adatokat gyűjti: név, születési idő,
lakóhely, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím); továbbá, amennyiben azt a program jellege
megköveteli: dohányzásra vonatkozó szokások, egészségi állapot. A kiválasztási folyamat
során – az önkéntesség jellegétől függően – felmerülhet továbbá a jelentkező
motivációjának, jelenlegi élethelyzetének, fejlődési lehetőségeinek önértékelése, melyeket
– a kóros szenvedélyre és az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokkal együtt – a
HVSF különleges adatként kezel és ennek megfelelően védelméről kiemelten gondoskodik.
A HVSF a kiválasztást minden esetben elektronikus úton végzi, így az adatokat is
elektronikusan tárolja felhőszolgáltatás által, és/vagy merevlemezre mentve. A HVSF
gondoskodik arról, hogy akár az online, akár az offline tárolás esetében az adatokhoz csak a
HVSF kiválasztást végző, illetékes munkatársai férhessenek hozzá.
A kiválasztási folyamat végeztével a HVSF a programra ki nem választott jelentkezők
adatait törli, kivéve abban az esetben, ha a jelentkező a később meghirdetésre kerülő
önkéntes programokról való tájékoztatás, illetve kisebb, a HVSF által végzett kutatásokban
való részvétel érdekében adatai további kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
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A kiválasztott önkéntessel a HVSF szerződést köt, melyhez kiegészítő adatokat (születési
helye, anyja neve, személyi igazolvány száma) kérhet. Az önkéntes szerződéseket papír
alapon tárolja irodájában, melyet felügyelet nélkül zárva tart, így azokhoz illetéktelen
személy nem férhet hozzá. Az önkéntes szerződést a HVSF a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a tevékenység megszűnésétől számított 5 évig megőrzi.
Az önkéntes egyéb, elektronikusan tárolt adatait az önkéntes program befejeztével a HVSF
törli, kivéve abban az esetben, ha a jelentkező a később meghirdetésre kerülő önkéntes
programokról való tájékoztatás, illetve kisebb, a HVSF által végzett kutatásokban való
részvétel érdekében adatai további kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
A jelentkező a kiválasztás lezárását követően, illetve önkéntes a program végeztével
bármikor kérheti adatai törlését abban az esetben is, ha azok tárolásához előzetesen
hozzájárulását adta. Az adatok törlését írásban kérelmezheti a HVSF honlapján
(http://hvsf.hu/) megadott elérhetőségeken. A HVSF az üzenet kézhez kapását követően a
kérelmező adatait azonnali hatállyal, véglegesen törli.
A kiválasztás, illetve az önkéntes programra való felkészítés során szükség lehet a
jelentkezők egyes adatainak átadására. A HVSF az adatok átadása előtt meggyőződik róla,
hogy a személyes adatok védelme a harmadik fél részéről teljesül, továbbá az adatok
átadásáról az érintettet tájékoztatja. A HVSF a jelentkezők és önkéntesek adatait illetéktelen
fél részére nem adja át.
A HVSF semmilyen esetben nem használja fel az összegyűjtött adatokat közvetlen
üzletszerzésre, és ilyen célból harmadik fél részére sem továbbítja azokat, továbbá minden
általa elérhető eszközzel (zárt iroda, tűzfal, vírusvédelem) gondoskodik a tárolt adatok
védelméről. Amennyiben az érintett mégis tiltakozni kíván adatainak kezelése ellen, illetve
adatvédelmi jogait bírósági úton kívánja érvényesíteni, azt a 2011. évi CXII. törvény 21-22.
§-ában foglaltaknak megfelelően megteheti.
1. Melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
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Alulírott

………..……………………………………….

a.n.:…………………………………….,

(szül.hely,

idő:

lakcím:………………………………………………)

…………………………………

jelentkezésem

a

Magyar

Önkéntesküldő Alapítványhoz (HVSF) történő benyújtásával (megküldésével), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a HVSF személyes adataimat –
a jelentkezéssel összefüggő kiválasztási folyamat során – kezelje.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a HVSF a kiválasztás/önkéntes program lezárását követően
elérhetőségeimet tárolja annak érdekében, hogy számomra a későbbiekben az új
lehetőségekről tájékoztatást küldjön.

Kelt: ………………….., 2016. ………………hó…….nap

………………………………………
aláírás
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