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Tűzmadár Alapítvány a Minőségi Életért  
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Tűzmadár Alapítvány a Minőségi Életért alapítvány a jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató 
közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezeléséről szóló, Az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által előírt tájékoztatási kötelezettségének. 
 
1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
A Tűzmadár Alapítvány a Minőségi Életért (székhely: 1036 Bp., Lajos utca 91., a képzések és 
konzultációk helyszíne: Tűzmadár Ház, Szent László Kórház, 1. pavilon, 1097 Bp., Albert Flórián 
út 5-7.) tájékoztatja az érintettet, hogy egyes személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek 
minősül. 
Név: Tűzmadár Alapítvány a Minőségi Életért (röviden: Tűzmadár Alapítvány)  
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 91. 
Munkahely: a képzések és konzultációk helyszíne: Tűzmadár Ház 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0009763 
Adószám: 18120763-1-41 
Telefon: 06 30 790 3841; 06 1 455 8100/8607 
Alapítvány vezetője: Rohánszky Magdolna 
e-mail: mrohanszky@laszlokorhaz.hu 

info@tuzmadaralapitvany.hu 
tuzmadar@tuzmadaralapitvany.hu 

  
 
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; 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; 
2. „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; 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, pl. egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez; 
5. „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; 
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető; 
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, 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; 
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot, az alapítvány dolgozóinak adatait 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; 
10. „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; 
11. „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; 
12. „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; 
13. „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; 
 
2. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 
 
A Tűzmadár Alapítvány az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében 
megbízott külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
3. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

 
4.1 A személyes adatokat a Tűzmadár Alapítvány a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó 
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, ismerhetik meg.  
4.2 A jelen szabályzat és tájékoztató 2018. május 25-től hatályos. 
4.3 A Tűzmadár Alapítvány vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az alapítvány valamennyi 
munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség 
végrehajtása céljából a Tűzmadár Alapítvány vezetője előírja a Tűzmadár Alapítvány a leendő 
munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú megfogalmazását, amely a munkavállaló 
kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében. 
4.4 A Tűzmadár Alapítvány az általa kezelt személyes adatokat a Tűzmadár Házban működő 
adatbázisban, elektronikus állomány formában, illetve ugyanitt, papír alapú dokumentumokon - az 
adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. 
 

5. A TŰZMADÁR ALAPÍTVÁNY EGYES ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGEI 
 
A Tűzmadár Alapítvány alapítványi formában működik, a munkatársak és alapvető adataikat 
jogszabályok alapján köteles nyilvántartania (a következő személyes adatok megadására van 
szükség: vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési dátum, hely, e-mail cím, telefonszám, 
adóazonosító jel, bankszámla szám, TAJ szám, iskolai/szakmai végzettség és bizonyítványok 
adatai). A kuratóriumi tisztségviselők esetében vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési dátum, 



hely, e-mail cím, telefonszám nyilvántartása szükséges. A kuratóriumi ülésekről e-mailban, 
telefonon kapnak meghívót, valamint a pénzügyi jelentés elküldése is hasonlóképp történik. 
 
Az alapítvány tevékenysége – daganatos betegek és hozzátartozóik rehabilitációs programjainak 
biztosítása – folytán szükséges a betegek alapvető adatainak nyilvántartása: vezetéknév, keresztnév, 
lakcím, születési dátum, hely, e-mail cím, telefonszám, betegség neve, ellátó kórház neve, stb. 
megjelenítése. A programokról az érintettek e-mailban/telefonon kapnak értesítést, az időpont 
egyeztetések is így történnek. 
 
6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 
Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így a 
munkatársak hozzájárulása az személyes adataik kezeléséhez nem szükséges. 
Az érintett (beteg) hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes 
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 
írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást az adatlap kitöltésekor, és ezzel egyúttal 
megtörténik a feliratkozás a Tűzmadár Ház Hírlevelére is.  
 

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 
Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Tűzmadár Alapítvány: 
 
Az érintettnek joga van: 
• tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,  
• adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről, 
• a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez, panasztételhez való jogát az érintett az alábbi 
elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36(1)391-1410., 
www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
• felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz, 
• az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz, 
• az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz. 
 
Az érintteti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás 
Tájékoztatáshoz való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról. 
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk: 
• az adatkezelő kiléte és elérhetőségei; 
• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést 
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól; 
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését; 
• a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 
alapuló az adatkezeléshez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való 
jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 



jogszerűségét; 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
• 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 érintett hozzáférési joga: 
 
Az érintett jogosult 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 hozzáférést kapjon: 
• az adatkezelés céljai; 
• az érintett személyes adatok kategóriái; 
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését  
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja.  
Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 
történő – kiegészítését. 
• a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
• az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;  
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az adathordozhatósághoz való jog 
• az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga 
• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti 
hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e 
rendeletet. 
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 



(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. 
cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell megindítani. 
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést 
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró 
közhatalmi szerve. 
 
 
8. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 
 
(1) A Tűzmadár Alapítvány 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) A Tűzmadár Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről.  
 
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, ransomware 
(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 a Tűzmadár Alapítvány 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. 



(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 
• ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 
hozzávetőleges számát; 
• közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
• ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
• ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé 
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való 
megfelelést. 
 
10. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
10.1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei. 
(1) A Tűzmadár Alapítvány személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel 
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezel. 
(2) A Tűzmadár Alapítvány az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal 
arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül 
szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához. 
(3) A Tűzmadár Alapítvány által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre 
irányulnak: 
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 
jellegének biztosítása; 
• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való 
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelése szolgáló eljárás alkalmazása, 
(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférésből erednek. 
(5) A Tűzmadár Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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. 
(6) A Tűzmadár Alapítvány az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően 
tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Tűzmadár 
Alapítvány érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk 
ellátása érdekében szükségük van. 
(7) A Tűzmadár Alapítvány az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat 
más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy - összhangban a fent rendelkezéssel - az 
elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező 
munkavállalók ismerhetik meg. 



(8) A Tűzmadár Alapítvány 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 
(9) A Tűzmadár Alapítvány az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési 
megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, 
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 
 
10.2. A Tűzmadár Alapítvány informatikai nyilvántartásainak védelme 
(1) A Tűzmadár Alapítvány az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság 
megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja: 
Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós 
idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz). 
Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi 
károk elleni védelmet. 
Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver, 
mind a hardver eszközök tekintetében. 
Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, 
a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja. 
10.3. A Tűzmadár Alapítvány papíralapú nyilvántartásainak védelme 
(1) A Tűzmadár Alapítvány a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 
(2) A Tűzmadár Alapítvány vezetője, munkavállalói és egyéb, a Tűzmadár Alapítvány érdekében 
eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó 
adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és 
védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
(3) a Tűzmadár Alapítvány irodájához kulcsot csak a Tűzmadár Alapítvány vezetője adhat az általa 
kijelölt személyek részére. 
 
11. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő 
határozza meg. 
(2) A Tűzmadár Alapítvány deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során a tudomására 
jutott személyes adatokat bizalmasan, kizárólag az adatkezelő rendelkezések szerint dolgozhatja fel, 
saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 
rendelkezések szerint köteles tárolni és megőrizni. 
(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért 
a Tűzmadár Alapítvány felel. 
(4) A Tűzmadár Alapítvány kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 
(5) A Tűzmadár Alapítvány az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére 
felhatalmazást nem ad. 
 
Kelt, Budapest, 2018. május 25. 
 
 
Rohánszky Magdolna 
a Tűzmadár Alapítvány vezetője 


