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L A tájékoztató célja, hatálya
A SOMOS ALAPÍTVÁNY - a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért (székhelye: 1118

Budapest, Sasadi út 70., nyilvantartási szám: Fővarosi Bíróság,l3. Pk. 60 46319815

1998.09.03, továbbiakban: Alapítvány) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak

védelmében, fontosnak tartja a felhasznrálók információs önrendelkezési joganak tisáeletben

tartását. A Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatokbíztonságát garantáIja.

Az alábbiakban ismertetjiik adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvarásokat,

melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazolt és betart.

1,.L A tájékoztató célja
Jelen Tájékoztatő meghaározza az Alapítvany tevékenysége során felmeriilő, az Alapítvány

altal szervezett tanfolyamokÁoz, kiírt páIyánatokűoz, az Alapítvannyal fennállÓ

munkaviszonyhoz, foglalkoztatásra irtínyuló egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

rendjét. ATájékoúatő célja, hogy biáosítsa az alapíwányi tanfolyamok, páIyénatok körében

az Alapítványhozbeérkezett iratok megfelelő kezelését, az Alapítvány tevékenysége során a

személyes adatok védelméhez fflződő információs önrendelkezési jog érvényesülését,

továbbá, hogy az Alapítvány áItaI kezeht személyes adatok jogosulatlan felhasmáIásanak

megakadflyozása érdekében meghatározza a személyes és kiilönleges adatok kezelése során

irányadó adatvédelmi és adatbiáonsági szabályokat.

1,.2 Vonatkozó jogszabályok
A dokumentum alapját képezi az Ewőpu Parlament és a Tanács 2016. április 27-Í (EU)
20161679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad ararrlásáről, valamint a 95l46lEK iranyelv

hatálYon kívül helyezésérőI (általános adatvédelmi rendelet), Ezen felül a 2011, évi CXII,

törvény az ínfonnáci ó s önrendelkezé si j o gról é s az információ szabadságró l.

1.3 A tájékozató hatálya
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatő hatzlya az Alapítvány tevékenységéhez

kapcsolódó adatkezelésekre valamint a www.sugarvedelem.hu honlapra terjed ki.

1,.4 A tájékoztató módosítása
Az Alapítvany fenntartja a jogot aTájékoztatő egyoldalú módosításara.
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2 Adatkezelési fogaImak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,érintett") vonatkozó
bármely információ; azonosíthatő az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosítő, például név, szátm, helymeghatéroző adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azortosságánavonatkozó egy vagy több tényező alapjánazonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adaálományokon automatizáIt vagy nem
automatízált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakit^ vagy megvéltortatáqlekérdezés, betekintés,
felhasmáIás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
tftján, összehangolás vagy összekapcsoliás, korlátozas, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, köáatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb §zorv, amely a személyes adatok kezelésének cé§ait és eszközeit rinállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
kiilönös szempontokat azuniós vagy a tagállami jog is meghaüírozhatja;

Adatfeldolgoző: az a természetes vagy jogi személy, köáatalmi szer\I) ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely azadatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: aza tennészetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,ügynökség vagy brármely
egyéb szerv) amely nem tvonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgoző közvetlen tányttása alaít a
személyes adatok kezelésére felhatalmazast kaptak;

Erintett: Bármely meghatérozott, személyes adat alapjan azonosított, illetve - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható terrnészetes személy.

Az érintetthozzájarulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő ájékoztaáson
alapulÓ és egyértelmű kinyilvanitasa, amellyel az éintett nyilatkozat .vagy a megerősítést
felreérthetetlenül kifejező cselekedet útjan jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez, .. 

.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,tároltvagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesáését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azol<hoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

Egészségügyí adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotar:a
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes szeméIy számfua nyújtott egészségügyi
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szolgáItatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz atermészetes személy

egészségi állapotáról;

A kezelt személyes adatok köre
Az érintett írásos hozzájáruIása alapján keze\t személyes adatok:

a) Az Alapítvány áItaI szervezet tanfolyamon való részvétel esetén bekérésre kerülnek

az aléhbi személye s adatok (S omo s_alapítványj elentkezési_lap) :

1. név,

2. születési név,

3. születési hely, idő,

4. anyjaneve,
5. iskolai végzettsége,

6, foglalkozása,
7. beosztása,

8. munkahelye,

9. e-mail cím,

10. telefonszám,
11. munkahely címe,
12. munkahely levelezési címe,

1 3. munkahelyi telefon szám,

14. A tanfolyam díját flzető neve,

15. A tanfolyam díját ftzető címe,

16. A tanfolyam díját ftzető adóazonosííő száma,

17. A tanfolyam díját ftzető számlaszáma.

b) Az Alapítvány által kiirí pályázaton való eredményes részvétel esetén bekérésre

kerülnek az alábbi szemé lye s adatok ( S omo s_alapítvány_Adatkezelé si nyilatkozat) :

1. név,

2. születési név,

3. születési hely, idő,

4. anyja neve,

5. adőszáma.

3 Az adatkezelések jogalapja és célja
Az adatkezelé sek j o galapj a :

a) jogi kötelezettség teljesítése 1996. évi CXVI. törvény 16/c. §-ben foglaltak szerint az

Országos Atomenergia Hivatal előírásai alapján1'

b) jogi kötelezettség teljesítése Sugárvódelmi Nívódíj Alapító Okirata alapján;
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c) az érintett hozzájáru|ását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;

d) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

Az adatkezelések célj a:

Jo gi kötelezettségek telj e sítése

4 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

4.1, Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átláthatő tájékozíatásra,
információra adatainak kezelését illetően. Továbbá jogosult, hogy hozzáférjen a rá
vonatkozóan gyűjtött adatokhoz.

4.2 Az érintettekhozzáf érésijoga
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítvám.ytól visszajelzést kapjon arra vonatkozőan,hogy
milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra,hogy a
személyes adatokhoz és a következő inform áciőkhoz hozzáférést kapj on:

a) az adatkezelés céljai;
b) adott esetben a személyes adatok tárolásának tewezett időtartama, yagy ezen

időtartam me ghatár ozásának szempontj ai.

Az érintettnek joga van) arávonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez,vagy az
adatkezelés korlátozásához,továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz.

4.3 Helyesbítéshez való jog
Az értntett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkoző pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célján, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

4.4 Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapitvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkoző személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem
vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatátozott kötelező adatkezelésekre,

Az Alapítványnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése
tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok
kezelését előíró, az Alapítványra alka|mazandő jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy az AIapitványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.
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Egyéb esetekben a törléshez valő jog a GDPR rendelet vonatkozó fejezetei alapjén
gyakorolható.

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítvány a szeruődés teljesítésén alapuló, illetve
hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált mődonkezelt
személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

Az adathordozhatósághoz valő jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű, vagy az adatkezelőre ruhézott közhatalmi jogosítványai gyakorlásanak keretében
végzett feladat végrehajtásáű,nz szikséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait
gyakorolja,yagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát az Alapítvány
nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adőigazgatási, vagy munkaügyi adatok
esetében).

4.6 A tiltakozáshoz való jog
Az étinteítjogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetbeíl az Alapítvány a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az éúntett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez
kapcsolódnak.

5 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A GDPR rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen
szempontok érvényesülését az Alapítvány minden egyes azonosított adatkezelése során
biztosítja.

5.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A személyes adatok kezelését minden esetben jogszeníen és tisztességesen, valamint az
érintett számára átláthatő módon végezzik. Az érintettek számára átléíhatőnak kell lennie,
hogy a rájuk vonatkoző személyes adataikat hogyan gyűjtik, hasznáIják fel, azokba hogy
tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefiiggésben, hogy a
személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.

AZ átláthatóság elvének szellemében, Alapítvány biáosítja, hogy a személyes adatok
kezelésével összefliggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és
közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszeni nyelvezettel fogalmazzák meg.
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5.2 Célhoz kötöttség elve
Az Alapítvány biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű
és jogszení célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető
módon (,,célhoz kötöttség"), Ha az adatkezelés egyszerTe több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

5.3 Adattakarékosság elve
Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

5.4 Pontosság elve
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az
Alapítvány minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse
(,,pontosság").

Az Alapítvány biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5,5 Korlátozott tárolhatóság elve
A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érinteltek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (,,korlátozott
tárolhatóság").

5.6 lntegritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését az Alapítvany űgy végzi, hogy megfelető technikai és
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesáésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme (,,integritás és bizalmas jelleg").

Az Alapitvány áItal kiírt pályázaton való eredményes részvétel esetén a pályazők személyes
adatainak megismerésére az Alapítvány Kuratóriumának tagai, az Alapítvánnyal
foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek jogosultak.

6 A személyes adatok biztonságos tárolása
Az Alapítvány minimalizálja a nyomtatott dokumentációk mennyiségét, a nem releváns
dokumentumokat megsemmisíti. A papíralapú dokumentumokat elzárva tárolja úgy, hogy
csakaz ana illetékes személyek ferjenek hozzá.

Az Alapítvany által használt számítőgépek riasztóval ellátott épületben találhatőak Minden
számítőgép jelszóval védett. Az adatokhálőzaton történő továbbítása titkosítási algoritmusok
felhasználásával történik.
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Amennyiben az adaíkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, ugy az adatot

tartalmaző fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető.

A tárolt adatok biztonsága érdekében rendszeres biztonsági mentéssel kerüli el az Alapitvány
az adatvesztést.

7 lnformáció, panasz
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fiződőjogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Alapitványhoz fordulhat az alábbi
elérhetőségeken keresztül :

Az adatkezelő neve: A SOMOS ALAPÍTVÁNY - a védelmi és biztonsági oktatásért és
kutatásért
Azadatkezelő posta címe: 1118 Budapest, Sasadi űt70.
Az adatkezelő telefon és faxszáma: +36-I-787-2477
Az adatkezelő URL címe: www,sugarvedelem.hu
Az adatkezelő email címe: info@somos.hu

7.1 További jogorvoslati lehetőség
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatósághoz
lehet panasá benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az
adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Inform áciőszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 39I-I4I0
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Budapest, 2018. május 21.
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a kuratórium elnöke
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