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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
WEBINÁRIUMMAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

 
 

A K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány (Székhely: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9., 
Nyilvántartási szám: 01-01-0013055) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a FinTech Group Kft-
vel együttműködésben megvalósításra kerülő szakmai webinárium vonatkozásában történő 
adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 
2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a  K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány bármikor, egyoldalúan 
módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a webináriumra jelentkezést lehetővé tevő online felületen 
(https://fintechzone.hu)  kerül közzétételre, egyúttal a közzétételével lép hatályba. 

 

1. A Webináriumra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése. Az 
Alapítványés és a webináriumra jelentkező személy között a regisztráció eredménydeként szerződés jön 
létre, amely szerződés alapján az Alapítvány lehetővé teszi a webináriumra jelentkező személy számára a 
webinárium megtekintését a meghirdetett időpontban, illetve ismételt megtekintését a meghatározott 
határidőn belül.  

Az adatkezelés jogalapja, adat kategóriák, adatkezelés időtartama 

A B C D E 

Érintett Adat 
kategória Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Webináriumra 
jelentkező 
személy 

Teljes név,  

cégnév, 
beosztás 

a) Webináriumra 
jelentkezés, regisztráció, 
visszaigazoló e-mail 
küldése 

b) a webinárium 
megtekintését lehetővé 
tevő hozzáférési link 
megküldése 

c) Webináriumot követő 
tájékoztató email küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) pontja szerinti 

szerződés teljesítése 

 

 

Webinárium 
időpontjától 
számított 6 
hónapig 

munkahelyi 
e-mail cím 

 

 

2. Az érintett személyek adatvédelmi jogai érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés 
megnevezése és 

célja 

Az adatkezelés 
jogalapja 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés 
időtartama 

Az érintett 
személyek 
adatvédelmi jogai 
érvényesítésével 
kapcsolatos 
adatkezelés 

 

GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja. 

A jogi kötelezettség: a 
GDPR 15-22. cikkeiben 
foglalt érintetti jogok 
gyakorlásának lehetővé 
tétele, illetve a 
megkereséssel 

Az Alapítványhoz 
érkező adatvédelmi 
megkeresésekkel 
összefüggő 
személyes adatok: így 
különösen: teljes név, 
postai cím, e-mail 
cím, telefonszám), a 

Adatmegőrzési 
idő: határozatlan 
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kapcsolatban tett lépések 
dokumentálása. 

megkeresés tartalma, 
a megkereséssel 
kapcsolatban tett 
lépések és 
kapcsolódó 
dokumentumok.  

 

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása, dokumentálása 

Az adatkezelés 
megnevezése és 

célja 

Az adatkezelés 
jogalapja 

A kezelt adatok 
köre 

Az adatkezelés 
időtartama 

Adatvédelmi 
incidensek 
nyilvántartása, a 
lépések 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja  

A GDPR 33. cikk (5) 
alapján az Adatkezelő 
nyilvántartja az 
adatvédelmi 
incidenseket, a 
kapcsolódó tényeket, 
annak hatásait és a 
megtett intézkedéseket.  

Az érintett 
személyeknek az 
adatvédelmi 
incidenshez 
kapcsolódó 
személyes adatai. 

Adatmegőrzési 
idő: eltérő 
adatvédelmi 
hatósági 
iránymutatás 
hiányában 
határozatlan idő. 

 

 

4.  Személyes adatok kezelése és hozzáférés a személyes adatokhoz 

Az adatkezelő: K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány 

● Székhely: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,  
● Nyilvántartási szám: 01-01-0013055)  
● képviseli: Lesti Mónika 
● email cím: Monika.Lesti@kh.hu  

 

Az adatokhoz az Alapítvány munkavállalói, valamint a K&H Csoport munkatársai férnek hozzá abban 
a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adatokhoz való 
hozzáférési jogosultságok belső szabályzatban kerülnek rögzítésre. 

 

 Adatfeldolgozó: FinTech Group Kft.  

● Székhely: 2049 Diósd, Katicabogár u. 30.;  
● Cg. 13-09-171368;  
● adószám: 24658346-2-13 

 

Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége: a webináriumra jelentkezés lebonyolítása, 
regisztráció és a regisztrált résztvevők tájékoztatása, a webinárium tartalmához az online hozzáférési 
biztosítása, a jelentkezők névsorának továbbítása. 
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5. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok 

gyakorlását? 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései 
(így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák.  

Az információkat írásban - akár elektronikusan - vagy más módon kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli 
tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.  

Az Alapítvány az érintett joggyakorlással kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve 
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal - az érintett 
tájékoztatása mellett - meghosszabbítható.  

 

5.1. Az érintett tájékoztatási és hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett 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 a személyes adatokat az Adatkezelő közölte 

vagy közölni fogja, 
● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai;  
● az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen;  

● valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 
● ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  
● automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, 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.  

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Alapítvány az érintett kérésére 
rendelkezésére bocsátja. 

 

5.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult 
továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő 
– kiegészítését.  

 

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
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● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány 
gyűjtötte vagy más módon kezelte;  

● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

● az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre;  

● a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;  
● a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell; vagy  
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  
 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:   

● az érintett vitatja 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 tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján 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 Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

5.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 

értesítési kötelezettség  

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel 

 

5.6.  Az adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Alapítvány adályozná, ha:  

● az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  
● az adatkezelés automatizált módon történik.  
 

Az adatok hordozhatóságához való jog előzőekben leírtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását.   

Mindez nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában meghatározott 
rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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5.7 A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.  

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül 
sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 
végrehajtása érdekében van szükség. 

 

5.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint 
az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az 
illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: 
http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 
+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

5.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű döntésével szemben.  

Az érintett jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal 
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  

 

5.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül hatékony 
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő 
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.  

Az Alapítvánnyal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Alapítvány  vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett 
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarországon a törvényszék 
hatáskörébe tartozik ezen eljárások kezelése. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és 
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.  

 

6. Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát 

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési 
szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai 
rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT 
biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak 
biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett. 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony 
szoftverek elleni védelem biztosított. 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a 
biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük. 
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Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban 
rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas 
jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Rélszletes és szigorú szabályokkal 
rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan. 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és 
védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az 
irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított. 

 

 


