
Adatvédelmi tájékoztató 

 

 

A Smart Grant Alapítvány (továbbiakban: adatkezelő) tevékenysége során kezeli a 

vele bárminemű kapcsolatban álló természetes személyek adatait (név, cím) a törvényi 

kötelezettsége alapján, számlakibocsátás céljából. 

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  

Az adatkezelő minden elvárható, észszerű módon védi a vele kapcsolatban álló 

érintettek adatai. 

 

Adatkezelő adatai 

Cég neve: SMART GRANT ALAPÍTVÁNY 

Telephely: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁKÓCZI UTCA 25. 

Ügyvezető: RUFF TAMÁS (kuratóriumi elnök) 

Adószám: 18502507-1-07 

Nyilvántartási szám: 07-01-0000940 

 

Az adatkezelés jogalapja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

(EU) 2016/679 RENDELETE ;a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  

 

Az adatkezelés jogalapja:  

 

A kezelt adatok köre: az érintettek személyes adatai (név, cím). 

 



Az adatkezelés időtartama: az elektronikus vagy papír-alapon tárolt személyes adatok a 

jogszabályban rögzített ideig őrzendők, majd ha egyik fél jogos érdekét sem támasztja 

alá, 30 napon belül törlésre kerülnek. 

 

A Smart Grant Alapítvány igazolja, hogy minden észszerű lépést megtesz, ami 

hozzájárul az általa tárolt adatok védelméhez. Az Alapítvány a Rákóczi utca 25-ben a 

helyi önkormányzat támogatásával alapított székhelyet. Azonban tevékenységét egy 

önkormányzattól bérelt raktárhelyiségben végzi Székesfehérváron a Bátky Zsigmond u. 

5. szám alatt. 

Mind a székhelyen, mind a raktárhelyiségben korszerű, több ponton záródó nyíllászárók 

kerültek felszerelésre. 

 

 A számítógépeket rendszeresen ellenőrzik és karbantartják, az általuk használt 

szoftverek (Microsoft Windows, Microsoft Defender, Panda Security) GDPR 

tanúsítvánnyal rendelkeznek. A vírusirtó mellett tűzfalvédelemmel is rendelkeznek a 

számítógépek. 

A számítástechnikai eszközöket (adattároló és adattovábbító) minden esetben ellátták a 

megfelelő védelemmel. Az adatok épségének védelméről a rendszeresen elvégzett 

biztonsági mentés felel. 

Levelezőrendszeren keresztül személyes adatokat csak az ügyfelek kérésére, és azok 

hozzájárulásával adnak ki. A levelezés a Google LLC szerverén keresztül valósul meg, 

ami szintén megfelel a hatályos rendeletben foglaltaknak. 

 

A Smart Grant Alapítvány tevékenységéhez fűződő adatvédelem: 

 

Az alapítvány fő tevékenysége a rászorulók támogatása. Ehhez előzetes regisztráció 

szükséges, papír alapon, vagy a honlapon található űrlap segítségével. Az utóbbinál 

megadott adatok az általuk bérelt szerveren tárolódnak, az adminfelülethez csak 

jelszóval lehetséges hozzáférni. A papír alapú regisztrációs dokumentumokat elzárva, 

tűzbiztos szekrényben tárolják, harmadik személy nem fér hozzá.  

Amennyiben sor kerül az adományok átadására, az erre megbízott személy a Facebook 

oldalon létrehoz egy zárt csoportot, ennek gördülékeny és gyors ügyintézésére. A 

folyamat az átvételi elismervény aláírásával zárul. Amint megtörtént az adományok 

átadása, a csoportot törlik.  



Miután az átvételi lapon minden rászorulónak szerepelnek az adatai az aláírásukkal 

igazolják azt is, hogy az esetlegesen megismert adatokat harmadik személynek nem 

adják ki, azokkal nem élnek vissza.  

A regisztráció során megadott adatokat (név, cím) postai úton jutattják el a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület, valamint a támogatással érintett más szervezet részére, 

ezzel igazolva az adományok célbaértét. Velük adatvédelmi szerződést kötöttek.  

Időszakosan a pályázati támogatásokra készített beszámolók mellékleteként szükséges 

benyújtani az adományok átadása során rögzített adatlapokat, melyeken az alapítvány 

ügyfeleinek neve és címe szerepel. 

Alkalmanként felvételeket is készítenek az adományok átadása közben, ehhez 

előzetesen kérik a szereplők hozzájárulását. Időnként ezen fényképek továbbításra is 

kerülnek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felé. 

A regisztrációkor megadott adatokat a Smart Grant Alapítvány mindaddig tárolja, 

ameddig az ügyfelek vissza nem vonják az ehhez fűződő hozzájárulásukat. Ebben az 

esetben a jogszabályban megkövetelt adataikat tárolják, de azt csak abban az esetben 

adják ki, ha ezt jogszabály megköveteli. 

 

A http://www.smartgrant.hu domain néven szereplő weboldalon lehetőség van az 

alapítvány megismerésére, cookie-kat tárol a könnyebb böngészés érdekében. Az itt 

található adatok a Datatrans Kft.- től bérelt szerveren találhatók. 

A weboldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztató ezen szabályzat mellékleteként 

elérhető. 

 

A rendszergazda a karbantartás során biztonsági mentést készít az adatokról, de 

azokat semmilyen módon nem módosítja. Az adatok bérelt szerveren tárolódnak, 

azokhoz hozzáférni csak a megfelelő jelszó beírásával lehetséges. 

 

A kiállított számla 1 példányát a telephelyen őrzik, 1 példánya a könyvelőhöz kerül. A 

jogszabályban rögzített ideig megőrzik, majd megsemmisítik azokat. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

Név: Elekes Péterné és az adminisztrációra kijelölt önkéntes. 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 5. 

http://www.smartgrant.hu/


Milyen jogviszonyban áll az adatkezelővel: megbízott ügyvezető - önkéntes 

 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatai: 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

- személyes adatainak helyesbítését,  

- személyes adatainak törlését vagy zárolását, 

- személyes adatai felhasználásának korlátozását 

 

Gyermekek adatvédelme: 

Minden marketing célú, vagy az információs társadalom által követelt adatkezelés során 

a 16 évet be nem töltött gyermekek esetén szülői hozzájárulás szükséges.  

Közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások 

esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására. 

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén tájékoztatni kell a szükséges nyilatkozatok 

bemutatása mellett: 

 Érintett 

 Adatkezelő 

 Adatvédelmi tisztviselő 

 Felügyeleti hatóság 


