
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
 

ELŐZETES ADATKEZELÉSI TÁJKÉOZTATÓ 
 

ADOMÁNYOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 
 

Adatkezelő:    

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (1143 Budapest Hungária körút 69., mail: hbaid@hbaid.org, képv: Gál 
Dávid kuratóriumi titkár, adatvédelmi tisztviselő: Kanalas-Aranyos Réka, mail: 
adatvedelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu) 

 
Rendelet : Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR / Rendelet) 
 
Adatkezelés módja :  elektronikusan/papír alapon 

mailto:adatvedelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu


Adatkezelés 
megnevezése és célja 

Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja  
 

Adatokhoz hozzáféréssel 
rendelkeznek: 

Adományok fogadása 
természetbeni, pénzbeli 
támogatás, 
szolgáltatással 
történő támogatás és 
kezelése és az 
adományozóval való 
kapcsolattartás. 

Azonosítás céljából 
szükséges adatok: 
 
- adományozó teljes neve 
 
Adományozáshoz szükséges 
adatok: 
 
- adományozó lakcíme  
-a tranzakció 
végrehajtásához szükséges 
adatok, így bankszámlaszám, 
adomány összege, forrása, 
adományozás időpontja. 
-az adomány adatai 
-adományozás céljának 
leírása;  
 
Önkéntesen megadható: 
-e-mail címe, telefonszáma 
(kapcsolatfelvétel céljából); 
 

Szerződéses Jogalap: Az 
adatkezelés szerződés 
megkötését megelőzően 
az Érintett kérésére 
történő lépések 
megtételéhez vagy 
az Érintettel megkötött 
szerződés teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) 
bek b) pont 

Adatkezelő 
szervezetén belül 
a kommunikációs 
és számviteli 
munkatársak, pénzügyi 
munkatársak 
 

Adományok juttatása 
rászorulóknak, és 
rászorulók azonosítása és 
visszaélések megelőzése 

--Kezeljük az Érintett 
rászoruló teljes nevét, 
lakcímét, az aláírását, e 
személy 
azonosítása céljából. 
- A kiosztott 
adományokban 
részesülő személyek 
esetén azonosítás céljából az 
átvevő rászoruló nevét, 
lakcímét, aláírását 
 az 
adományban 
részesülő családtagjaik, 
eltartottaik létszámát, a saját 
és eltartottak részére átvett 
termékek, csomag 
megnevezését, illetve 
mennyiségi egységét. 
-banki átutalásnál: 
bankszámlát vezető bank 
neve, bankszámlaszám. 
-pénzbeli adomány esetén: 
adóazonosító jel 
- Jövedelem és 
vagyonnyilatkozat   a közös 
háztartásban élőktől, 
környezettanulmány, illetve 
egyéb, rászorultságot igazoló 
irat,  valamint azok alapját 
képező egészségügyi és 
egyéb iratok  (különleges 
adatok) 
-Az adományosztásról 
készült fényképes 
bizonyítékot (hozzájárulás 
alapján vagy tömegfelvétel 
a 2:48. § (2) bek. alapján) 
-Az adományosztásban 

Szerződéses Jogalap: 
Amennyiben az 
Adatkezelő 
közvetlenül juttat 
adományt 
Önnek, az adatkezelés 
jogalapja szerződés 
megkötését megelőzően 
az 
Érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez 
vagy 
az Érintettel megkötött 
szerződés teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. cikk 
(1)(b)). 
 
különleges adatok: 
9. cikk (2) bek. b) pont 
 
Jogos Érdek: Amennyiben 
az adományt 
partnerszervezetünk útján 
juttatjuk el Önnek, úgy az 
Ön adatai kezelésének 
jogalapja az Adatkezelő 
azon jogos érdeke, hogy 
ellenőrizze az adományok 
felhasználását és 
megakadályozza az 
esetleges visszaéléseket. 
 

a pénzügyi 
munkatársak 
 
Adománykiosztásban 
közreműködő  
Partnerszervezet, a célhoz 
szükséges mértékű adatkezelés 
tekintetében 
 
Adományozó  



 
 

 

Adatkezelés 
megnevezése és célja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adományok fogadása természetbeni, 
pénzbeli támogatás, szolgáltatással 
történő támogatás és kezelése 
 

Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok a 
támogatás rendelkezésre bocsátását követően a Ptk. 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva 
törlésre kerülnek. 

Adományok juttatása  rászorulóknak, 
és 
 rászorulók azonosítása és visszaélések 
megelőzése 

Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az 
adományosztást követően a Ptk. 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülnek. 
 
Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 166.§ , 169.§ alapján nyilvántartott adatok: a 
beszámoló elkészítésének évvégétől számított  8 év. 

 
 
Ön jogosult az önre vonatkozó adatkezelések kapcsán az Adatkezelőtől: 

 

1.) Előzetes tájékozódást kapni  
2.) Az adataihoz hozzáférni 
3.) A helyesbítéshez való jog 
4.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
5.) Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog 
6.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 

értesítési kötelezettség 
7. )  A tiltakozáshoz való jog 

 
Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az 
Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. 

közreműködő személyek 
nevét és szervezetük nevét. 
 
  
Az adatok megadása 
szükséges az adomány 
juttatásához.  
 
 

Jogszabályi 
kötelezettségeknek való 
megfelelés így adó és 
számviteli kötelezettségek 
és hatósági 
adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek való 
megfelelés 

-Név 
-lakcím 
-Gazdasági esemény / 
juttatás leírása (idő, összeg, 
tárgy, minősítés) 
-aláírás 
 
 
Az adatok megadása 
kötelező 
és azok megadásának 
hiányában nem leszünk 
képesek teljesíteni a 
jogszabályi 
kötelezettségeinket. 

Jogi kötelezettség: Az 
Adatkezelő 
adatkezelésének 
jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) 
bek. (c) pontja szerinti jogi 
kötelezettségeknek való 
megfelelés 

A szükséges 
ismeret elve 
alapján az 
Adatkezelő 
szervezetén belül 
a számviteli 
munkatársak 
rendelkeznek 
hozzáféréssel az 
adatokhoz. 

Kapcsolattartói adatok:  
amennyiben az 
adományozó/adományozott 
szervezet 

Név, telefonszám, mail cím GDPR  6. cikk (1) bek. f) 
pont 
 
saját kapcsolattartónk 
adatának kezelése: GDPR 
6. cikk (1) bek. b) pont 

szerződő felek 
 
adatkezelői ügyintéző, könyvelés 



 
 
A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (1143 Budapest 
Hungária körút 69., mail: hbaid@hbaid.org, képv: Gál Dávid kuratóriumi titkár, adatvédelmi tisztviselő: Kanalas-
Aranyos Réka, mail: adatvedelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu) 

 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja 
Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem 
intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatosan 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 
1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 
http://naih.hu. 
Ön a jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.   
 
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon 
az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja. 
 

Adatvédelemmel kapcsolatos eljárási iratok 

 

Adatkezelés 
megnevezése, célja, jogalapja. 

Adatkezelés 
időtartama 

Adatkezeléssel összefüggő adatvédelmi dokumentáció 
elszámoltathatóság, bizonyíthatóság céljából  (adatkezelési 
tájékoztatók, hozzájárulás, hozzájárulás visszavonása, 
kérelmek, érintetti jog gyakorlása , adatkezelői intézkedés 
érintetti kérelemre)  
jogalap: elszámoltathatóság teljesítéséhez fűződő jogos érdek 

adatkezelésének megszűnésétől számított 5 évig kezelendő. 

 

Adatvédelmi incidensi nyilvántartás: 
 
A nyilvántartásban adatvédelmi incidensben érintett személy  
személyes adata nem szerepelhet. 
 

- személyes adatokat érintő incidens esetén:  5 év 
- különleges adatokat érintő incidens esetében: 20 év 
 

 

 

 
Jelen tájékoztatót az Adatkezelő 2022.09.08. napján tette közzé. A közzétételt követően minden adatkezelésre 
irányadó. 
 
Budapest, 2022.09.08. 
 
      Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
       adatkezelő 
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