HÁLAKONCERT
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2021. június 27-én egy ún. Hálakoncerttel
szeretné kifejezni köszönetét a koronavírus-világjárvány frontvonalában dolgozó
egészségügyi szakembereknek, emellett pedagógusok, szociális munkások, futárok,
önkéntes segítők. A koncertet – amennyiben a hatályos járványügyi előírások
lehetővé teszik – a meghívott vendégek a Zeneakadémia Nagytermében, az
adományozók pedig élő online közvetítés keretében tekinthetik meg.

A KONCERT SZERVEZŐJE:
Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest, Mária u. 3.)
A KONCERT HELYE ÉS IDEJE:
Zeneakadémia Nagyterme (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.),
2021. június 27. 19 óra
Online közvetítés elérhetősége: www.halakoncert.hu

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A koncertet a helyszínen azok az egészségügyi dolgozók és pedagógusok, szociális
munkások, futárok, önkéntes segítők(a továbbiakban: Vendégek) tekinthetik meg, akik
munkáltatójukon keresztül jelezték részvételi szándékukat és regisztráltak a www.
halakoncert.hu honlapon, továbbá a koncert szervezőjétől a részvételi lehetőségről
e-mailen visszaigazolást kaptak. A koncert helyszíni megtekintésének további feltételei
lehetnek a Zeneakadémia vonatkozó szabályainak és a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően (pl. a belépéskor védettségi- és fényképes igazolvány felmutatása,
maszkviselés stb.), amelyeket minden résztvevő köteles betartani. Azt a résztvevőt, aki a
vonatkozó előírásokat megszegi, a szervező a koncertről kizárhatja.
Azok a természetes és jogi személyek, akik a koncert megrendezését pénzbeli
adománnyal támogatták (a továbbiakban: Adományozók), a koncertet a szervező által
megadott online felületen élőben tekinthetik meg.
A koncert támogatása:
A természetes személy Adományozók a www.halakoncert.hu honlapon, Barion fizetési
kapun keresztül (https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/) támogathatják a
koncertet, a támogatás legkisebb összege 10.000.- Ft.
A jogi személy Adományozók a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződés alapján, a támogatási szerződésben foglaltak szerint támogathatják a
koncertet.
Felelősségi szabályok:
A koncerten minden résztvevő saját felelősségére és kockázatára vesz részt, a szervező
a nem az általa okozott károkért, így különösen a résztvevők egészségi állapotáért,
megbetegedéséért és egymásnak okozott káraiért semmilyen felelősséget nem vállal.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a koncertet elhalassza vagy a megrendezésétől
véglegesen elálljon. Ilyen esetben a szervezővel semmilyen kártérítési vagy egyéb
igény nem érvényesíthető. Amennyiben a koncert elhalasztására vagy elmaradására
a koronavírus-világjárvánnyal, vagy az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel
összefüggésben kerül sor, a szervező az Adományozók által adott támogatásokat az
Adományozóknak nem téríti vissza, hanem azokat a jelen jótékonysági akció céljaival
és alapító okiratával összhangban az egészségügyidolgozók és pedagógusok, szociális
munkások, futárok, önkéntes segítők támogatására fordítja.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
1. Az adatkezelő adatai
Név: Gyermekétkeztetési Alapítvány
Székhely: 1203 Budapest, Mária u. 3.
Nyilvántartási szám: 01-01-0004307
Adószám: 18049842-2-43
E-mail cím: info@gyea.hu
Alapítványunknál a GDPR 37. cikk (1) bek. értelmében adatvédelmi tisztviselő nincs
kijelölve, adatvédelmi kérdésekben alapítványunk vezető tisztségviselője az illetékes:
Név: Kromek Henriett kuratóriumi elnök
Telefonszám: +36 20 569 7188
E-mail cím: hetti@gyea.hu
2. A kezelt adatkategóriák köre
2.1 Alapítványunkaz Adományozók alábbi személyes adatait kezeli:
●
●
●

személyi azonosító adatok (név)
kontaktadatok (telefonszám, e-mailcím)
banki adatok (számlavezető bank, bankszámlaszám)

2.2 Alapítványunka Vendégek alábbi személyes adatait kezeli, illetve kezelheti:
●
●
●
●

személyi azonosító adatok (név)
kontaktadatok (telefonszám, e-mailcím)
munkáltató neve és címe
fénykép-, video- és hangfelvételek

3. Az adatok megszerzésének módja
A 2.1 és 2.2 pont szerinti személyes adatokat alapítványunk az Adományozó és a Vendég a www.halakoncert.hu honlapon történő regisztrációja során, illetve a Vendég
munkáltatójától szerzi meg.
Az Adományozó és a Vendég a regisztráció során köteles megadni a 2.1, illetve 2.2
pont szerinti adatokat. Ezen adatok hiányában alapítványunknak nem állna módjában atámogatást elfogadni, illetve a koncerten való részvételt biztosítani.
4. Az adatkezelésrevonatkozó jogszabályok
●
●
●
●
●
●
●

2016/679 EU rendelet (Általános adatvédelmi rendelet GDPR)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az informá
		
ciószabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 			
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 			
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról
2000. évi C. törvény a számvitelről

5. Az adatkezelés jogalapja és céljai
5.1
5.2

Az adatkezelés elsődleges jogalapja az érintettek hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Az adatkezelés célja azadomány befogadása az Adományozótól, illetve a Vendég
koncerten való részvételének biztosítása, továbbá azezenjogviszonyokból eredő
jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetőleg a jogviszonnyal kapcsolatos jogsza-

bályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pont, 9. cikk (2) bek. h)
pont].
5.3

Az adatkezelés célja továbbá alapítványunk vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

5.4

Az Adományozók hozzájárulásán alapuló adatkezelés célja alapítványunk jogos érdekeinek érvényesítése, nevezetesen: támogatási kampányok sikeres lebonyolítása,
adományozói kör fenntartása [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

5.5

A Vendégekhozzájárulásán alapuló adatkezelés (pl. fényképek, video- és hangfelvételek) célja alapítványunk jogos érdekeinek érvényesítése, nevezetesen: alapítványunk
közhasznú tevékenységének dokumentálása, megismertetése a nyilvánossággal, továbbá a társadalmi felelősségvállalás növelése a koronavírus elleni küzdelemben[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

5.6

Döntés meghozatala érdekében pusztán automatizált adatkezelést, illetőleg profilalkotás céljából egyedi intézkedéseketalapítványunk nem alkalmaz.
A fentiektől eltérő célú adatkezelés esetén alapítványunk előzetesen tájékoztatja
azérintett személyt, és szükség esetén beszerzi az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

6. Az adatok őrzésének időtartama
Alapítványunk a kezelt személyes adatokat azonnal törli, ha azokra az5. pontban
részletezett célok érdekében a továbbiakban már nincs szüksége. A támogatás teljesítését követően azonbanalapítványunk továbbra is tárolja azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabályi rendelkezés alapjánköteles. Ez rendszerint
a törvényben előírt nyilvántartási- és megőrzési kötelezettségből, illetve elévülési
időkből fakad. A személyes adatok megőrzési ideje ennek alapján akár 10 év is lehet.
Alapítványunk továbbá személyes adatokat mindaddig megőriz, amígvele szemben
bármilyen igény érvényesíthető.

7. Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések
Alapítványunk az elektronikus formában létező adatokat a székhelyen található szerveren és számítógépeken, a papír alapú adatokat a székhelyen található irattárban
őrzi.
Alapítványunk a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket
úgy választja meg, hogy azok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága
igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek
legyenek, illetőleg az informatikai rendszer fejlesztője igazolja a rendszer GDPR-nak
való megfelelést.
A papír alapú adatok őrzése kulccsal zárható szekrényekben/helyiségekben történik.
8. Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás
8.1 Az érintett természetes személyszemélyes adataihozalapítványunknálcsak azok a
személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek alapítványunkszerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért, valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak és a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást
kaptak.
8.2 Emellettalapítványunk – szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez
– igénybe vesz harmadik személy szolgáltatókat is, akiket úgyszintén titoktartási

kötelezettség terhel, kötelesek továbbá a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Alapítványunkáltal igénybe vett szolgáltatók:
●
●
●

Google Analytics
Barion Pixel
Facebook pixel

8.3 A fentieken túlmenően a kezeltszemélyes adatokat alapítványunk további címzetteknek is továbbíthatja, amennyiben ez szerződéses vagyjogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhezszükséges. Ezek lehetnek pl.:
●

hatóságok, bíróságok, ügyészség.

8.4 A Vendégekről a koncerten készített fénykép-, video- és hangfelvételeket alapítványunk jogosult kezelni és nyilvánosságra hozni.
8.5 Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség területén kívülrealapítványunk nem
továbbít.
9. Azadatkezeléssel érintett személyt megillető jogosultságok
Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
Azérintett személynek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogyalapítványunkmilyen adatait kezeli.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Azérintett kérheti, hogy alapítványunk késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatait.
Törléshez, elfeledtetéshez való jog(GDPR 17. cikk)
Azérintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adataitalapítványunk jogellenesen
kezeli.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Azérintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig,
illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de alapítványunknak szüksége van az adatra valamilyen
igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Azérintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá hogy ezeket harmadik személy
adatkezelő részére továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog(GDPR 21. cikk)
Azérintettjogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben alapítványunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
10. Jogorvoslati lehetőségek
Azérintetttermészetes személy panaszával alapítványunk mindenkori ügyvezetőjéhez, illetőleg az adatvédelmi felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

11. Sütik (cookie-k)
A www.halakoncert.hu (a továbbiakban: honlap) egyes részei az honlap használója
azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak.
A honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával az érintett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz
adatkezelő hozzáférhessen.
A honlap használója a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja
a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez
utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását.
Az adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása
során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc.
cookie-k segítségével tárolják, ha a honlap használója korábban már látogatást tett az
adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a honlap használójának.
A cookie-t a honlap használója is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló
oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által
elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok
használata kényelmetlenebbé válhat a honlap használója számára.
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy
azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
●
●
●
●
●
●

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra 			
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra 		
begépelni őket;
megkönnyítik a honlap használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,
Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótó függ, hogy a böngésző beállításainak
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
●
●
●
●
●
●

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-webolda
lak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/micro			
soft-edge-view-delete- browser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

