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Az alábbi Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót az ICDT Kuratóriuma 2020. decemberi ülésén 
fogadta el. 

 

Budapest, 2020.12.07. 

 

       Surányi György 

           A Kuratórium elnöke 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány (a továbbiakban: ICDT) az Európai Parlament 
és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt kötelezettségének megfelelően az 
alábbi Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót fogadta el: 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

AZ ICDT adatkezelőnek minősül.  

Adatai: 

Név: Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány 

Székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29/C 

Adószáma: 18907373-1-41 

Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú 

Nyilvántartási száma: 01-01-0012474 

A Bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzésének száma: 0100/Pk.60321/2017 

Telefon: +36306404010 

E-mail: info@icdtfoundation.hu 

Web: https://www.icdtfoundation.com 

 

Képviselők a kuratórium tagjai: 

1. Surányi György,elnök 
2. Gyarmati István alelnök, főigazgató 
3. Várkonyi László (alapító) 

 

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján) 

http://www.transparency.hu/


 2 

a) személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés 

c) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából 

d) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során 
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják 

e) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 

f) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető 

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 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 különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja 

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

i) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak 

j) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak 

k) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez 
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l) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi 

m) genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 
biológiai minta elemzéséből ered 

n) biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy 
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai 
adat 

o) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról 

 

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

ICDT  

Honlap üzemeltetése, karbantartása: ICDT 

Informatikai megoldások: ICDT 

Könyvelés és bérszámfejtés: 

Cégnév: MÉHÉSZ TAX CONSULT KFT. 

Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16.                    

Cégjegyzékszám: 01-09-709130 

Adószám: 12902624-2-43                    

Tevékenység: könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások, adóbevallások elkészítése 

 

4. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

a) A személyes adatokat Az ICDT a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve Az ICDT részére szerződés alapján tevékenységet 
végző személyek, szervezetek ismerhetik meg a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben.  

b) A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes 
adataira irányul és az adatkezeléssel érintett természetes személyeken kívül Az ICDT-re terjed ki a 
hatálya. 

c) AZ ICDT főigazgatója gondoskodik arról, hogy az ICDT valamennyi munkatársa megtartsa a GDPR-
ban, valamint a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. 

d) AZ ICDT az általa kezelt személyes adatokat székhelyén, illetve adatbázisban tárolja elektronikus 
állomány formájában, illetve bizonyos adatokat papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Az ICDT az adatokat nem automatizált 
döntéshozatallal kezeli. 
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e) Az ICDT főigazgatója gondoskodik arról, hogy az érintettet tájékoztatja kell arról, hogy a személyes 
adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének 
előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy 
milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása 

 

Az adatkezelés célja: 

Az adatok kezelése szakmai programok, konferenciák, workshopok, egyéb rendezvények sikeres 
lebonyolítása érdekében történik. Tehát az adatkezelés az ICDT működésének egyik nélkülözhetetlen 
eleme. 

 

Az adatkezelés ideje:  

Az ICDT a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az 
info@icdtfoundation.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

Adatok forrása: 

Az ICDT működése folyamán keletkező források. Az adatok forrása lehet: szakmai programok, 
konferenciák, workshopok, egyéb rendezvények.  

 

 

5. AZ ICDT EGYES ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGEI 
 

◼  Az ICDT projektjeinek vonatkozó adatai 
◼ az ICDT önkénteseinek adatbázisa 
◼ Sajtólista 
◼ Támogatók listája 
◼ Szerződések teljesítésével járó adatkezelés 
◼ Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 
◼ Az ICDT vezető tisztségviselőinek személyes adatai 
◼ Az ICDT tanácsadó testülete tagjainak személyes adatai 
◼ Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés 
◼ Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

a) Az érintett hozzájárulása 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

 

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 
a) Az érintett személy jogairól az ICDT tájékoztatja az érintett személyt 

Az érintettnek joga van: 
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1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt, 
2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz, 

3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről, 
4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről, 
5. az adathordozhatósághoz, 
6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére 

hivatkozással kezelik. 
7. az adatvédelmi incidensrő 
8. a hozzájárulás bármely l való tájékoztatáshoz. időpontban történő visszavonásához 
9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához 
10.  

b) Az érintett jogairól nyújtott részletes tájékoztatás 

Tájékoztatáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról:  

c) Korlátozások 

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései 
tekintetében a jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok 
és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés 
egy demokratikus társadalomban: 

1. nemzetbiztonság; 
2. honvédelem; 
3. közbiztonság; 
4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az 
Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a 
költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 
7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és 

az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 
8.  a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási 

tevékenység; 
9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 
10. polgári jogi követelések érvényesítése. 

8. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

(1) AZ ICDT elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is 
rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

(2) AZ ICDT indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
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esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

(4)   Ha Az ICDT nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, 
és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) AZ ICDT díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: 
visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, 
kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az 
adatvédelmi incidensről való tájékoztatás. 

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 
Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, 
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

9. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) 
elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány 
visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, zsarolóvírus általi fertőzés, amely 
a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai 
rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista 
nyilvánosságra hozatala stb. 

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén Az ICDT képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le 
az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk 
elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti 
hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni 
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan 
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Az adatbiztonság megvalósításának elvei: 

◼ Az ICDT személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel 
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel 

◼ Az ICDT az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy 
megteszi midazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül 
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szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához. 

◼ Az ICDT azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt 
személyes adatkörök tekintetében szóbeli, vagy írásbeli titoktartási nyilatkozat tételével 
vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos 
kötelezettségnek 

11. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

◼ Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között 
az adatkezelő határozza meg. 

◼ Az ICDT deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó 
érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott 
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései 
szerint köteles tárolni és megőrizni. 

◼ Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások 
jogszerűségéért az ICDT felel. 

◼ Az ICDT kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

◼ Az ICDT az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.  

 
 


