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Adatkezelési tájékoztató
A Helyi Kisközösségek Nonprofit Kft., a Látó-Mező, a Szélkergető és a Földhangoló
Közösségi Ökotáborok szervezője (8083 Csákvár, Terstyánszky Ödön krt. 26. Adószám:
23460625-2-07) (a továbbiakban: Adatkezelő) alá veti mag át a következő tájékoztatónak.
Jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) alapján
készült. Ezen törvény kimondja, hogy az érintetteket adatkezelés esetén az adatkezelés
megkezdése előtt tájékoztatni kell a következőkről:
 az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 az adatgyűjtés ténye,
 az érintettek köre,
 az adatgyűjtés célja,
 az adatkezelés időtartama,
 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
 ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató a Látó-Mező, Szélkergető és a Földhangoló Közösségi
Ökotáborok adatkezelését szabályozza és a fenti jogszabály előírásain alapul. A
tájékoztatót az adatkezelő elérhetővé teszi a következő címen:
http://kiskozossegek.hu/media/taboradatvedelminyilatkozat.pdf
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak
1. Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
táborozó;
2. Érintett törvényes képviselője: kiskorú táborozó esetén a szülő vagy törvényes gyám
3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
4. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
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6. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
8. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
12. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
17. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
 Látó-Mező Közösségi Ökotáborra való jelentkezés esetén: táborozó neve, életkora,
lakcíme, TAJ száma, édesanyja neve, a táborozó vagy a gondviselő elektronikus
elérhetősége, gondviselő telefonszáma, a táborozó tábori ellátás szempontjából
fontos megbetegedései, allergiái, étrendje
 Szélkergető Közösségi Ökotáborra való jelentkezés esetén: táborozó neve,
életkora, lakcíme, TAJ száma, édesanyja neve, a táborozó vagy a gondviselő
elektronikus elérhetősége, gondviselő telefonszáma, a táborozó tábori ellátás
szempontjából fontos megbetegedései, allergiái, étrendje
 Földhangoló Közösségi Ökotáborra való jelentkezés esetén: táborozó neve,
életkora, lakcíme, elektronikus elérhetősége, telefonszáma, foglalkozása, TAJ
száma, a tábori ellátás szempontjából fontos megbetegedései, allergiái, étrendje
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Az érintettek köre:
A Látó-Mező, Szélkergető és a Földhangoló Közösségi Ökotáborra jelentkező táborozók,
és kiskorú táborozók esetén törvényes képviselőjük.
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő az Érintett adatait azonosításra, kapcsolattartásra, igényfelmérésre
valamint szükség esetén a táborok ideje alatti egészségügyi ellátás biztosítása céljából
gyűjti és kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:
1. Az Adatkezelő az Érintett vagy az Érintett törvényes képviselője által megadott
adatokat előzetes hozzájárulással gyűjti és azokról nyilvántartást vezet. Az ehhez
szükséges hozzájárulást
 nagykorú Érintett esetén az Érintett a szervező weboldalán (kiskozossegek.hu)
elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével,
 kiskorú Érintett esetén a képviselő a szervező weboldalán (kiskozossegek.hu)
elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint egy a jelentkezést
követően a hozzá elektronikusan eljuttatott írásbeli szülői nyilatkozat kitöltésével
és az Adatkezelőhöz való visszajuttatásával adja meg.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen
vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
5. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll
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Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 Az e-mail cím és név adatok kezelése a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig
tart. Postai úton az Adatkezelő postacímén vagy e-mail útján a
latomazo@kiskozossegek.hu, szelkergeto@kiskozossegek.hu illetve a
foldhangolo@kiskozossegek.hu e-mail címeken kérheti az Érintett vagy az
Érintett törvényes képviselője a kapcsolattartási adatok törlését.
 Az Érintettek további adatai az Érintett részvételével zajló táborok lezárultát
követően törlésre kerülnek az Adatkezelő által.
Az adatkezelés módja:
Az Adatkezelő az adatokat elektronikus felületen, saját honlapján (kiskozossegek.hu)
gyűjti a táborokhoz kapcsolódó jelentkezési űrlapon keresztül.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban szereplő alapelvek tiszteletben tartásával
az adatkezelő azon munkatársai és önkéntesei kezelhetik, akik a táborok szervezésében és
lebonyolításában részt vesznek.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az Érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az Adatvédelmi törvényben
meghatározott jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz,
tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.
Adatbiztonság
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelést úgy végezni, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Kelt: Budapest, 2018. február 28.

