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ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA 

ÉS  
SZABÁLYZATA 

 
Adatkezelő adatai 

Név: A Jó Életminőségért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
Székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 66. 
Bírósági gépi nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 10.362 (11.Pk.60.467/2007/2)  
Adószám: 18195008-1-42  
Telefonszám: +361 784 5664, +3630 9406115 
E-mail cím: office@drnemes.hu 
adatvédelmi tisztviselő: Dr. Nemes András kuratóriumi elnök 
Hatályos: 2018. május 25.-től 

Bevezetés 
 

Az Alapítvány figyelemmel a 2018. május 25.-i hatállyal érvénybe lépő, AZ EURÓPAI            
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes            
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok            
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR,          
általános adatvédelmi rendeletre, a továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi         
kötelezettségeink betartása jegyében felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi        
intézkedéseit.  
Az Alapítvány civil szervezet. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Alapítványnál           
kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az          
adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse az         
alapítvánnyal kapcsolatba került személyek tájékozódását. A szabályozás 2018. május 25.          
napján lép hatályba, és a már meglévő adatok kezelésére is vonatkozik.  

 
Általános Tájékoztatás  

 
Adatkezelési alapelveink szerint a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és         
tisztességesnek kell lennie. 
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és          
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az           
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A         
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az            
adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési - így különösen az adatok            
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy        
károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a         
személyes adatok megfelelő kezelését. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok           
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pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét,          
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen            
azonosítani.  
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