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Milyen tevékenységet 
végzünk? 
 
 

 
Ehhez milyen adatokra 
van szükségünk tőled? 

 
Mi az adatkezelésünk 
célja? 

 
Mi az adatkezelésünk 
jogalapja?  

 
Adattárolás? 

 
Segítséget nyújtunk telefonon 
– ha felhívsz minket 
bármilyen problémával, 
ügyvédhez, pszichológushoz, 
vagy más szakemberhez 
irányítunk, ha pedig 
ügyfélszolgálatunk is tud 
segíteni Neked, megtesszük.  
 
 

 
Neved és elérhetőséged.  

 
Adataidat abból a célból 
kezeljük, hogy vezetni 
tudjuk, ki hányszor és milyen 
jellegű ingyenes szolgáltatást 
vett igénybe tőlünk, illetve 
abból a célból, hogy 
problémáddal a megfelelő 
szakemberhez 
irányíthassunk.  

 
Ezen adatkezelés jogalapja a 
szerződéses kötelezettség 
teljesítése – szolgáltatást csak 
akkor tudunk Neked 
nyújtani, ha birtokunkban 
vannak rólad bizonyos 
adatok.  

 
Adataidat öt évig 
tároljuk. 

 
Segítséget nyújtunk emailben 
– ha írsz nekünk bármilyen 
problémával kapcsolatban, 
ügyvédhez, pszichológushoz, 
vagy más szakemberhez 
irányítunk, ha pedig 
ügyfélszolgálatunk is tud 
segíteni Neked, megtesszük. 
 

 
Neved, email címed, 
problémád, bármi, amit 
leírsz nekünk annak 
érdekében, hogy 
segíthessünk! Vigyázz! Ezek 
akár érzékeny, különleges 
személyes adatok, vagy 
ügyvédi titkok is lehetnek! 
Ezeket csak akkor add meg, 

 
Adataidat abból a célból 
kezeljük, hogy vezetni 
tudjuk, ki hányszor és milyen 
jellegű ingyenes szolgáltatást 
vett igénybe tőlünk, illetve 
abból a célból, hogy 
problémáddal a megfelelő 
szakemberhez 
irányíthassunk. 

 
Ezen adatkezelés jogalapja 
szintén a szerződéses 
kötelezettség teljesítése – 
szolgáltatást csak akkor 
tudunk Neked nyújtani, ha 
birtokunkban vannak rólad 
bizonyos adatok. 

 
Email-jeinket öt évig 
archiváljuk saját 
szerverünkön, melyet 
biztonságos 
körülmények között 
őrzünk.  



 ha feltétlenül szükségesnek 
érzed! Alapítványunk 
nagyon ügyel az ilyen 
adatok gondos őrzésére.  

 
Különféle csoportos 
rendezvényeket szervezünk 
szülőknek, gyerekeknek, 
családoknak.  
 
 

 
A rendezvényre történő 
jelentkezéskor – a 
rendezvény jellegétől 
függően – elkérjük 
bizonyos személyes 
adataidat, elérhetőségedet. 
A rendezvényeinken 
általában jelenléti ív és fotó 
dokumentáció készül, ezek 
célja, hogy a részünkre 
nyújtott támogatásokkal el 
tudjunk számolni 
támogatóink felé.  

 
Az adatkezelés célja ebben 
az esetben a rendezvényünk 
zavartalan lebonyolítása, 
illetve a kapott támogatással 
történő elszámolás, mely 
jogszabályi kötelezettségünk 
is.  

 
Itt kétféle jogalappal is 
bírunk: egyrészről 
szerződéses jogviszony 
teljesítése (lsd. fentebb), 
másrészről pedig jogszabályi 
kötelezettségeink teljesítése.  

 
Az adatokat úgyszintén 
öt évig tároljuk.  

 
Különféle, személyesen 
igénybe vehető 
szolgáltatásokat nyújtunk 
felnőtt ügyfeleinknek (pl. 
jogi, pszichológiai 
tanácsadás).  
 
 

 
A szolgáltatás igénybe 
vételéhez nevedet és 
elérhetőségi adataidat (email 
cím, telefonszám) kérjük el 
és tároljuk. A konkrét 
szolgáltatóval 
(pszichológus, ügyvéd) 
történő megbeszélésedről 
semmilyen információt nem 
ismerünk meg és nem 
kezelünk, azonban az 
időpontról jelenléti ív 
kitöltését kérjük a 
támogatóink felé történő 

 
Az adatkezelés célja ebben 
az esetben is a 
szolgáltatásunk zavartalan 
lebonyolítása 
(bejelentkezések és 
időpontok kezelése), illetve a 
kapott támogatással történő 
elszámolás, mely jogszabályi 
kötelezettségünk is. 
Emellett nyilvántartjuk, hogy 
ki hány alkalommal vett 
igénybe tőlünk ingyenes 
szolgáltatást, ezen adatokat 
statisztikai célokra és 

 
Itt kétféle jogalappal is 
bírunk: egyrészről 
szerződéses jogviszony 
teljesítése (lsd. fentebb), 
másrészről pedig jogszabályi 
kötelezettségeink teljesítése.  

 
Szintén öt évig tároljuk 
az adatokat.  



elszámolás érdekében.  fejlesztésre használjuk.  

 
 
Különféle, személyesen 
igénybe vehető 
szolgáltatásokat nyújtunk 
gyermek ügyfeleinknek (pl. 
játszóház, csoportos 
foglalkozások). 
 
 

 
 
A játszóházi és csoportos 
foglalkozások esetében a 
jogszabály által előírt 
tartalmú, ún. „gyermekeink 
védelmében 
adatlaprendszer” kerül 
kitöltésre a gyermekedről.  
Emellett is is elkérjük a 
szülő nevét, elérhetőségi 
adatait, alkalmanként 
jelenléti ívet vezetünk, 
illetve szintén 
nyilvántartjuk, hogy 
gyermeked mikor, hány 
alkalommal vett igénybe 
ingyenes programokat 
nálunk. 

 
Az adatkezelés célja ebben 
az esetben is a 
szolgáltatásunk zavartalan 
lebonyolítása 
(bejelentkezések és 
időpontok kezelése), illetve a 
kapott támogatással történő 
elszámolás, mely jogszabályi 
kötelezettségünk is. 
Úgyszintén jogszabályi 
kötelezettségünk a 
„gyermekeink védelmében 
adatlaprendszer” kitöltése, 
fontos, hogy tudjuk, melyik 
gyermeknek van betegsége, 
allergiája, stb.  
Emellett nyilvántartjuk, hogy 
ki hány alkalommal vett 
igénybe tőlünk ingyenes 
szolgáltatást, ezen adatokat 
statisztikai célokra és 
fejlesztésre használjuk. 
 

 
Itt kétféle jogalappal is 
bírunk: egyrészről 
szerződéses jogviszony 
teljesítése (lsd. fentebb), 
másrészről pedig jogszabályi 
kötelezettségeink teljesítése. 

 
Szintén öt évig tároljuk 
az adatokat, az 
adatokat itt adatkezelő 
(a játszóházat vezető 
szerződéses 
partnerünk) is 
megismeri. 

 
 
Online platformot 
biztosítunk egyszülősöknek – 
itt ismerkedhetsz, 
csereberélhetsz, hírlevélre 
iratkozhatsz fel és a 
programjainkra is tudsz 

 
Neved, elérhetőséged, 
néhány alapvető személyes 
adatot kérünk tőled, illetve 
egy szabadon választott 
nick-nevet.  
Vannak olyan kérdések az 
oldalon, melyekre 

 
Adatkezelésünk célja az 
online egyszülős 
platformunk működtetése, 
egyszülős közösségek 
létrehozása – azaz mindaz, 
amiért Alapítványunk 
létrejött. Fontosnak tartjuk, 

 
Adatkezelésünk kizárólag a 
Te hozzájárulásodon alapul, 
melyet bármikor 
visszavonhatsz! Ha így 
teszel, adataidat kérdés-

észrevétel nélkül töröljük   

 
Csak a hozzájárulásod 
visszavonásáig tároljuk 
az adataidat, kivéve, ha 
az adattárolást 
jogszabály írja elő (pl. 
bűncselekmény 
felderítéséhez 



jelentkezni.  
 
 
 

természetesen nem 
kötelező válaszolnod (ettől 
még tudsz regisztrálni és 
használni az oldalt), ha 
megteszed, megkönnyíted 
nekünk, hogy célzottan rád 
szabott programokkal, 
ajánlatokkal keressünk meg.  
 

hogy online is jelen legyünk! szükséges).  

 

 

Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?  

- tájékoztatáshoz való jog 

- helyesbítés joga 

- törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

- az adatkezelés korlátozásához való jog 

- adathordozáshoz való jog 

- tiltakozáshoz való jog 

- automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok 

- visszavonás joga 

 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.), email: info@webugyved.com  
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