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I. A tájékoztató célja 

Jelen tájékoztató célja, hogy átfogóan ismertesse az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
(a továbbiakban: Alapítvány) személyes adatkezelési gyakorlatát, ezen belül főként a kezelt adatok körét, az 
adatkezelések jogalapját és célját az Alapítvány által szervezett táborokba és rendezvényekre történő 
jelentkezések vonatkozásában elősegítve az Alapítvány adatkezelésének átláthatóságát és az érintettek 
joggyakorlását. 

 

II. Szervezeti alapadatok 

Név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0011674 

Nyilvántartást vezeti: Fővárosi Törvényszék 

Adószám: 18398304-2-41 

Képviseli: Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke 
 
Az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: 

Név: Apró Gábor 

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.  

E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu 

 

III. Az Alapítvány adatkezelési tevékenységéről 

Az Alapítvány az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ettv.) 3. § (2) 
bekezdése értelmében közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági 
programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint 
az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendőket lát el. 

Az Alapítvány által az Ettv.-ben megjelölt közfeladatellátása körében nyújtott táboroztatási szolgáltatásokat 
az Alapítvány erre a célra működtetett szoftverén, az E-tábor Plusz szoftveren keresztül benyújtott 
jelentkezés útján lehet elnyerni. 

Annak érdekében, hogy az Alapítvány közfeladatát magas színvonalon, a táborozók biztonságát szem előtt 
tartva tudja ellátni, elengedhetetlen a táboroztatásban résztvevő gyermekek és kísérők, valamint a jelentkező 
szervezetek és kötelezettségvállaló intézmények kapcsolattartói személyes adatainak kezelése, amely a 
táboroztatási szolgáltatás tartalmára tekintettel nagyszámú adatmennyiséget jelent. 

Az Alapítvány a jelentkezések során megadott személyes adatok kezelése tekintetében 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 szóló 2016. április 27-i 
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
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rendelkezéseit szem előtt tartva jár el, biztosítva ezzel az adatkezelés jogszerűségét, az érintettek jogainak 
érvényesülését.  

Az Alapítvány emellett kiemelt figyelmet fordít az érintettek jogérvényesítési lehetőségének biztosítására és 
a személyes adatok védelmét célzó szervezeti és technikai intézkedések megtételére. 

Az adatok biztonságának megőrzése érdekében korlátozott azon Alapítványi munkavállalók személye, akik 
a személyes adatokhoz hozzáférnek. Hozzáférési joggal kizárólag az erre munkakörüknél fogva érintett 
munkavállalók bírnak, azaz a jelentkezési folyamatot lebonyolító és felügyelő ügyfélszolgálati csoport 
munkatársai, a támogató minisztériummal szemben fennálló beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében 
a Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóságnak az elszámolásban közreműködő munkavállalói, az EFOP 
projektből elszámolásra kerülő táboroztatás esetében a Projekt és Program Igazgatóságnak az 
elszámolásban érintett munkavállalói, a kép-és hangfelvételek készítése körében az erre vonatkozó 
nyilatkozatok adattartalma tekintetében a Kommunikációs igazgató és az alá tartozó munkavállalók, az 
ottalvós táborok programjainak lebonyolítása körében a Projekt és Program Igazgatóság munkavállalói, a 
napközi és gyógyító táborok beszámolói esetében a Napközi és Gyógyító Erzsébet-táborok Igazgatóság 
munkavállalói, a kísérők juttatásának biztosítása körében a Gazdasági- és Pénzügyi Igazgatóság 
bérszámfejtést végző munkatársai, valamint a HR feladatokat ellátó munkavállalók, a postai úton érkező 
iratok (pl. napközi táborok beszámolói, önkéntes szerződések) a Titkárság munkavállalói bírnak.  

Az Alapítvány pályázatkezelő szoftvere védett (HTTPS protokollon keresztüli), távoli elérés (VPN) nélküli, 
tűzfallal védett hálózaton működik. Szerverei túlterheléses és egyéb támadások elleni felkészítése érdekében 
az Alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszert és megteszi a szükséges technikai intézkedéseket. 
A rendszer kialakítása moduláris, a felhasználók hozzáférése munkakörük szerint, az ahhoz szükséges 
mértékben korlátozott. 

A papíralapú és digitális adathordozók hozzáférése fizikailag korlátozott, az iratok elhelyezésére szolgáló 
valamennyi bútorzat kulcsra zárható, kulccsal az arra feljogosított munkavállaló rendelkezik, az E-Tábor 
Plusz szoftver biztonsági mentései zárt helyiségben, dokumentáltan kerülnek elhelyezésre. Az Alapítvány 
adatkezelési tevékenységének jogszerűségét belső szabályzatok előírásai segítik elő. 

Az adatok továbbítása is csak a szükséges mértékben, a táboroztatás lebonyolításában közreműködő 
szervezetek, valamint azon szervek felé történik, amely szervezetek felé az Alapítványnak jogszabályon 
alapuló elszámolási kötelezettsége áll fenn. Jogszabályban előírt elszámolási kötelezettsége az Alapítványnak 
az Alapítvány támogató minisztériuma (Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) és az 
Alapítvány által megvalósítás alatt álló EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekt irányító 
hatósága felé (Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, 1054 Budapest, Akadémia u. 3.) áll fenn. Az Alapítvánnyal a táboroztatási tevékenység 
megvalósításában közreműködő szervezetek az adatok kezelése során – azon adatok kivételével melyek 
tekintetében önálló adatkezelők – adatfeldolgozóként működnek közre, ezen tevékenységüket szintúgy az 
irányadó jogszabályi előírásokat figyelemebe véve, az Alapítvány előírásait betartva végzik, tevékenységük 
ellátása során további adatfeldolgozót kizárólag az Alapítvány hozzájárulásával vehetnek igénybe. Ezen 
szervezetek: 

Az Alapítvány által megvalósított táboroztatás, mint közfeladat körében: 

- táboroztatást lebonyolító szervezet az Erdélyi Erzsébet-tábor esetében az Erdélyi Erzsébet-tábor Srl. 
(székhely: 537362 comuna Zetea (Zetelaka község), sat Izvoare (Ivó falu) Ivóbérce utca 13. szám, 
Hargita megye, Románia; cégjegyzékszám (bejegyzési szám): J19/60/04.03.2013.; adószám: CUI: RO 
31313326) 
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- táboroztatást lebonyolító szervezet a Zánkai és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor esetében az Erzsébet 
Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. (székhely: 8251 Zánka, hrsz. 030/15., cégjegyzékszám: 
19-09-521440, adószám: 25510410-2-19). 

Az Alapítvány informatikai rendszerének üzemeltetése körében: 

- a ClickTech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1147 Budapest, Hejő 
utca 14/B., cégjegyzékszám: 01 06 773415, adószám: 22271972-2-42),  

- az MT HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1149 Budapest, Róna 
utca 120-122., cégjegyzékszám: 01-09-263594, adószám: 10426917-2-42). 

A Zánkai Erzsébet-táborban, valamint a Fonyódligeti Erzsébet-táborban megrendezésre kerülő ottalvós 
Erzsébet-táborok esetén: 

- a beléptetőrendszert üzemeltető, személy- és vagyonvédelmi feladatokat ellátó VALTON-SEC 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Hegyalja 
út 109., cégjegyzékszám: 01-10-140465, adószám: 27312050-2-43), 

- az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető táborozás biztosításában közreműködő szervezetek:  
 a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (székhely: 1146 Budapest, 

Bethesda u. 3., adószám: 18040245-2-42), 
 a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 8230 

Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2., nyilvántartási szám: 19-02-0001908, adószám: 18929885-2-
19),  

 az Országos Mentőszolgálat (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., törzskönyvi azonosító szám: 
309985, adószám: 15309989-2-41). 

A Gyógyító Szent Erzsébet-táborok esetén: 

- Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8743 Zalaszabar, hrsz. 1565., 
cégjegyzékszám: 20-09-070096, adószám: 14987562-2-20) 

- SOTE II. Gyermekgyógyászati Klinika Játszóház Alapítvány ONKO-Haematológia (székhely: 1094 
Budapest, Tűzoltó utca 7-9, nyilvántartási szám: 01-01-0004558; adószám: 18056996-1-43) 

- Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (székhely: 6723 
Szeged, Csongor tér 8., nyilvántartási szám: 06-01-0001103, adószám: 18469336-2-06) 

- Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány (székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16., nyilvántartási 
szám: 03-01-0001105, adószám: 18356076-1-03). 

Az Alapítvány harmadik, azaz az EGT tagállamain kívüli országba nem továbbít adatot. 

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása körében az Alapítvány az adatokat kizárólag a szükséges 
időtartamig őrzi, nyertes jelentkezések esetén az ehhez szükséges adatok az elszámolási kötelezettség 
teljesítésére meghatározott határidőig, azaz a tárgyévet követő ötödik év végéig, nem nyertes jelentkezések 
esetében pedig a jelentkezési folyamat lezárultáig kerülnek megőrzésre. Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 
számú projekt dokumentum megőrzési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2027. december 31-ig kezeli 
a nyertes jelentkezések esetén az ehhez szükséges adatokat az Alapítvány. A különleges személyes adatnak 
minősülő egészségügyi adatok (kivéve a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok) esetében a nyertes 
jelentkezések keretében átadott adatok megőrzése az adott év végéig tart. A jelentkezés során megadott 
társadalombiztosítási azonosító számok (a továbbiakban: TAJ szám) nyertes jelentkezés esetében a turnus 
lezárultával, míg nem nyertes jelentkezések esetében a táborozási időszak végével törlésre kerülnek.  
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A táborozás megkezdéséhez szükséges egészségügyi nyilatkozaton szereplő adatok tekintetében a 
táborozást lebonyolító szervezet minősül adatkezelőnek. 

A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet) szerinti védettség érvényességének adata, valamint a koronavírus 
kimutatására szolgáló gyorsteszt adata rögzítésre nem kerül, az Alapítvány, illetve táboroztatást lebonyolító 
szervezet a megtekintést, ellenőrzést követően további adatkezelési műveletet nem végez. 
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IV. Az Alapítvány által az egyes tábortípusok keretében kezelt, táborozó 
gyermekekre és kísérőkre vonatkozó adatok köre 

IV.1. Tavaszi és Őszi Osztálykirándulások Zánkán  
 

A Zánkai Erzsébet-táborban megrendezett, három napos két éjszakás táborokba magyarországi székhelyű 
intézmények nyújthatnak be jelentkezést. Az Osztálykirándulások keretében nyújtott szolgáltatás a 
programlehetőségeken felül étkezést és szállást is tartalmaz.  

Kezelt adatok köre: 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés 
jogcíme (jogalap) 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező gyermek: 
név, születési hely és idő, 
anyja neve, neme, 
állampolgárság, lakcím, 
TAJ szám, jelentkezéskori 
évfolyama, a gyermek 
hátrányos helyzetű-e, 
illetve milyen fokozatban, 
jogosult-e rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre  
 
Szülő/törvényes képviselő: 
név 
 
Értesítendő hozzátartozó: 
telefonszám 
 
Kísérő: 
név, születési hely és idő, 
anyja neve, neme, 
állampolgárság, lakcím, 
mobiltelefonszám, e-mail 
cím, adóazonosító jel, 
kísérő típusa, 
csoportvezetői státusz 

Közfeladat ellátása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bek. e) pont) 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. és 4. 
§ (1) bek. alapján. 

Az Ettv. 3. § (2) bekezdésében 
rögzített közfeladatellátás, 
azaz az Erzsébet Táborok 
lebonyolítása érdekében 
történik az adatkezelés. Ennek 
keretében szükséges, hogy az 
Alapítvány:  
- nyilvántartsa a résztvevőket, 
illetve képes legyen 
beazonosítani őket, 
- biztosítsa az adott tábor 
jelentkezési felhívásában 
rögzített követelményeknek 
megfelelő részvételt, 
- biztosítsa a jogszabályban 
meghatározottak szerint a 
szociálisan rászorulók, 
hátrányos helyzetű térségekből 
érkezők részvételét a 
táboroztatásban, 
- elősegítse a táborozás 
biztonságát, 
- biztosítsa a szolgáltatás részét 
képező szállást, 
- biztosítsa a tábori 
szobabeosztásnak a táborozók 
érkezése előtt történő 
elkészítését, elősegítve ezzel az 
egynemű és egy csoportba 
tartozó táborozók együttes 
elhelyezését, a férőhelyek 
kihasználtságát, a szállások 
zökkenőmentes elfoglalását, 
- be tudja azonosítani a 
gyermek nevében 
jognyilatkozat tételre jogosult 
személyt, 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig (2027. 
december 31. 
napjáig). 
 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés esetében 
az adott turnus 
lezárultáig, nem 
nyertes jelentkezések 
esetében a 
táborozási időszak 
végéig. 
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- szükség esetén értesíteni 
tudja a gyermek gondviseletét 
ellátó személyt pl. a gyermek 
hazaszállítása, balesetéről 
történő értesítés esetében, 
- szükség esetén fel tudja venni 
a kapcsolatot a táborban a 
gyermekek felügyeletét ellátó 
személyekkel a táborozás 
kezdete előtt és az alatt, 
- biztosítsa legalább egy fő 
pedagógus kísérő jelenlétét. 

Jelentkező gyermek: 
név, törvényes képviselő 
neve, sajátos nevelési 
igényű-e, illetve milyen 
típusú, hátrányos helyzetű-
e, illetve milyen 
fokozatban, jogosult-e 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre  
 
Kísérő: 
név  

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, 
mint támogató 
minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse 
érdekében végzett helyszíni 
ellenőrzés lefolytatásának 
elősegítése a rendszerbe 
történő betekintés útján. 

1 munkanap 

Jelentkező gyermek: 
a táborozásban való 
részvételt befolyásoló 
egészségügyi állapot, TAJ 
szám, speciális étrend, 
ismert allergia vagy 
érzékenység, 
gyógyszerérzékenység, 
rendszeresen szedett 
gyógyszerek, sajátos 
nevelési igényű-e, illetve 
milyen típusú, segítséget 
igénylő 
mozgáskorlátozottsága 
van-e 
 
Kísérő: 
speciális étrend 

A résztvevők 
egészséget nem 
veszélyeztető, 
biztonságos 
táborozásához 
fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) 
bek. g) pont) 
a tanuló ifjúság 
üdülésének és 
táborozásának 
egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) 
NM rendelet 
rendelkezései, valamint 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. és 4. 
§ (1) bek. alapján 

Szükséges, hogy az egészséget 
és biztonságot nem 
veszélyeztető táboroztatás, a 
táborban esetlegesen 
bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében az 
Alapítvány: 
- biztosítsa, hogy az orvosi 
beavatkozást igénylő 
esetekben az arra rászoruló 
minél hamarabb megkapja az 
igényelt ellátást, 
- az egészségügyi okok miatt 
speciális diétát követő 
táborozók részére is 
biztosítani tudja az étkezést, 
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek baleset, illetve 
egyéb egészségügyi 
vészhelyzet esetén 
befolyásolhatják az 
egészségügyi ellátást,  

A jelentkezés évének 
utolsó napjáig (2022. 
december 31.), 
sajátos nevelési 
igényre vonatkozó 
adatok esetében a 
jelentkezés évét 
követő 5 évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 
 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés esetében 
az adott turnus 
lezárultáig, nem 
nyertes jelentkezések 
esetében a 
táborozási időszak 
végéig. 
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- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek igazolják, 
hogy a gyermek egészségügyi 
állapotánál fogva alkalmas a 
táborozásban való részvételre, 
- biztosítsa a megfelelő számú 
kísérőt, 
- biztosítsa az arra 
rászorulóknak a táborban való 
mozgásukhoz szükséges 
segítséget és 
akadálymentesített szállást. 

18. életévét betöltött 
résztvevő (gyermek, 
kísérő): 
a 60/2021. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti védettség 
érvényességének  adata 

A résztvevők 
egészséget nem 
veszélyeztető, 
biztonságos 
táborozásához 
fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) 
bek. g) pont) 

Szükséges, hogy az egészséget 
és biztonságot nem 
veszélyeztető táboroztatás, a 
táborban esetlegesen 
bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében az 
Alapítvány: 
- biztosítsa, hogy a táborba 
érkezők megfelelő 
védelemmel rendelkezzenek a 
koronavírus fertőzéssel 
szemben 
- megtegyen minden szükséges 
intézkedést a koronavírus 
kockázatainak és terjedésének 
csökkentése érdekében 
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek igazolják, 
hogy a 18. életévét betöltött 
résztvevő egészségügyi 
állapotánál fogva alkalmas a 
táborozásban való részvételre 
 

Érkezéskor történő 
bemutatás 
(megismerés), egyéb 
adatkezelési 
műveletre nem kerül 
sor. 

Jelentkező gyermek: 
koronavírus gyorsteszt 
eredménye 
 
Kísérő: 
koronavírus gyorsteszt 
eredménye 
 

A résztvevők 
egészséget nem 
veszélyeztető, 
biztonságos 
táborozásához 
fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) 
bek. g) pont) 

Szükséges, hogy az egészséget 
és biztonságot nem 
veszélyeztető táboroztatás, a 
táborban esetlegesen 
bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében – 
koronavírus fertőzés 
gyanújának fennállása esetén 
az Alapítvány: 
- alkalmazni tudja a fertőzött 
személy járványügyi 
elkülönítését, 
- meg tudja tenni a szükséges 
intézkedéseket a koronavírus 

Kizárólag 
megismerés, egyéb 
adatkezelési 
műveletre nem kerül 
sor.  
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fertőzés terjedésének 
megakadályozása érdekében, 
- biztosítani tudja a megfelelő 
orvosi kezelést  

Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, lakcím, adóazonosító 
jel 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, 
mint támogató 
minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség 
felé történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 

Jelentkező gyermek: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 
Kísérő: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 

Az érintett 
hozzájárulása, kiskorú 
érintett esetében a 
törvényes képviselő 
hozzájárulása. 
(GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont) 

Az Erzsébet Táborok 
népszerűsítése. 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 

Jelentkező gyermek: 
TAJ szám alapján 
álnevesítéssel kialakított 
belső azonosítója 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, 
mint támogató 
minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 
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IV.2. Tavaszi és Őszi Osztálykirándulások Erdélyben 

 
Az Erdélyi Erzsébet-táborban megrendezett, háromnapos, kétéjszakás táborokba romániai székhelyű 
intézmények nyújthatnak be jelentkezést. Az Osztálykirándulások keretében nyújtott szolgáltatás a 
programlehetőségeken felül étkezést és szállást is tartalmaz.  

Kezelt adatok köre: 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés 
jogcíme (jogalap) 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező gyermek: 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, útlevél/ 
személyazonosító okmány 
szám, jelentkezéskori 
évfolyama 
 
Szülő/törvényes képviselő: 
név 
 
Értesítendő hozzátartozó: 
telefonszám 
 
Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, 
mobiltelefonszám, e-mail 
cím, 
útlevél/személyazonosító 
okmány szám, kísérő típusa, 
csoportvezetői státusz 
 

Közfeladat ellátása 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
e) pont) 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3. § (2) bek. és 4. 
§ (1) bek. alapján. 

Az Ettv. 3. § (2) bekezdésében 
rögzített közfeladatellátás, azaz 
az Erzsébet Táborok 
lebonyolítása érdekében történik 
az adatkezelés. Ennek keretében 
szükséges, hogy az Alapítvány:  
- nyilvántartsa a résztvevőket, 
illetve képes legyen 
beazonosítani őket, 
- biztosítsa az adott tábor 
jelentkezési felhívásában 
rögzített követelményeknek 
megfelelő részvételt, 
- elősegítse a táborozás 
biztonságát, 
- biztosítsa a tábori 
szobabeosztásnak a táborozók 
érkezése előtt történő 
elkészítését, elősegítve ezzel az 
egynemű és egy csoportba 
tartozó táborozók együttes 
elhelyezését, a férőhelyek 
kihasználtságát, a szállások 
zökkenőmentes elfoglalását, 
- be tudja azonosítani a gyermek 
nevében jognyilatkozat tételre 
jogosult személyt, 
- szükség esetén értesíteni tudja 
a gyermek gondviseletét ellátó 
személyt pl. a gyermek 
hazaszállítása, balesetéről 
történő értesítés esetében, 
- szükség esetén fel tudja venni a 
kapcsolatot a táborban a 
gyermekek felügyeletét ellátó 
személyekkel a táborozás 
kezdete előtt és az alatt, 
- biztosítsa legalább egy fő 
pedagógus kísérő jelenlétét. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 
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Jelentkező gyermek: 
név, törvényes képviselő 
neve, útlevél/ 
személyazonosító okmány 
szám  
 
Kísérő: 
név  

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint 
támogató minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse 
érdekében végzett helyszíni 
ellenőrzés lefolytatásának 
elősegítése a rendszerbe történő 
betekintés útján. 

1 munkanap 

Jelentkező gyermek: 
a táborozásban való 
részvételt befolyásoló 
egészségügyi állapot, 
speciális étrend, ismert 
allergia vagy érzékenység, 
gyógyszerérzékenység, 
rendszeresen szedett 
gyógyszerek, segítséget 
igénylő 
mozgáskorlátozottsága van-
e 
 
Kísérő: 
speciális étrend 

A résztvevők 
egészséget nem 
veszélyeztető, 
biztonságos 
táborozásához fűződő 
jelentős közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) bek. 
g) pont) 
a tanuló ifjúság üdülésének 
és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) 
NM rendelet 
rendelkezései, továbbá az 
Erzsébet-táborokról szóló 
2020. évi LXIV. törvény 
3.§ (2) bek. és 4. § (1) 
bek. alapján. 

Szükséges, hogy az egészséget és 
biztonságot nem veszélyeztető 
táboroztatás, a táborban 
esetlegesen bekövetkező 
egészségkárosodás megelőzése 
érdekében az Alapítvány: 
- biztosítsa, hogy az orvosi 
beavatkozást igénylő esetekben 
az arra rászoruló minél 
hamarabb megkapja az igényelt 
ellátást, 
- az egészségügyi okok miatt 
speciális diétát követő 
táborozók részére is biztosítani 
tudja az étkezést, 
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek baleset, illetve 
egyéb egészségügyi vészhelyzet 
esetén befolyásolhatják az 
egészségügyi ellátást,  
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek igazolják, hogy 
a gyermek egészségügyi 
állapotánál fogva alkalmas a 
táborozásban való részvételre 
- biztosítsa az arra rászorulóknak 
a táborban való mozgásukhoz 
szükséges segítséget és 
akadálymentesített szállást. 

A jelentkezés 
évének utolsó 
napjáig (2022. 
december 31.) 

Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, lakcím, adóazonosító 
szám, állampolgárság 

Szerződés teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) pont) 

Szükséges, hogy az Alapítvány a 
kísérőként eljáró személyekkel 
önkéntes szerződést köthessen, 
azt teljesíteni tudja. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 
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Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, lakcím, adóazonosító 
szám 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint 
támogató minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 

Jelentkező gyermek: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 
Kísérő: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 

Az érintett 
hozzájárulása, kiskorú 
érintett esetében a 
törvényes képviselő 
hozzájárulása. (GDPR 
6. cikk (1) bek. a) pont) 

Az Erzsébet Táborok 
népszerűsítése. 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 
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IV.3. Nyári Élménytáborok  

 
A nyári ottalvós Erzsébet-táborban megrendezett, hat napos öt éjszakás táborokba magyarországi székhelyű 
intézmények nyújthatnak be jelentkezést. Az Élménytáborok keretében nyújtott szolgáltatás a 
programlehetőségeken felül étkezést és szállást is tartalmaz.  

Kezelt adatok köre: 

Kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés jogcíme 
(jogalap) 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező gyermek: 
név, születési hely és 
idő, anyja neve, neme, 
állampolgárság, 
pólómérete, lakcím, 
TAJ szám, a gyermek 
iskolája, OM 
azonosítója, 
jelentkezéskori 
évfolyama, a gyermek 
hátrányos helyzetű-e, 
illetve milyen 
fokozatban, jogosult-e 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre 
 
Szülő/törvényes 
képviselő: 
név 
 
Értesítendő 
hozzátartozó: 
telefonszám 
 
Kísérő: 
név, születési hely és 
idő, anyja neve, neme, 
állampolgárság, 
pólómérete, lakcím, 
mobiltelefonszám, e-
mail cím, 
adóazonosító jel, 
kísérő típusa, 
csoportvezetői státusz 
 

Közfeladat ellátása (GDPR 6. cikk 
(1) bek. e) pont) 
az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi 
LXIV. törvény 3.§ (2) bek. és 4. § (1) 
bek. alapján. 

Az Ettv. 3. § (2) 
bekezdésében rögzített 
közfeladatellátás, azaz az 
Erzsébet Táborok 
lebonyolítása érdekében 
történik az adatkezelés. 
Ennek keretében 
szükséges, hogy az 
Alapítvány:  
- nyilvántartsa a 
résztvevőket, illetve képes 
legyen beazonosítani őket, 
- biztosítsa az adott tábor 
jelentkezési felhívásában 
rögzített 
követelményeknek 
megfelelő részvételt, 
- biztosítsa a 
jogszabályban 
meghatározottak szerint a 
szociálisan rászorulók, 
hátrányos helyzetű 
térségekből érkezők 
részvételét a 
táboroztatásban, 
- elősegítse a táborozás 
biztonságát, 
- biztosítsa a szolgáltatás 
részét képező szállást, 
- biztosítsa a tábori 
szobabeosztásnak a 
táborozók érkezése előtt 
történő elkészítését, 
elősegítve ezzel az 
egynemű és egy csoportba 
tartozó táborozók 
együttes elhelyezését, a 
férőhelyek 
kihasználtságát, a 
szállások zökkenőmentes 
elfoglalását, 

EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeine
k teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig. 

 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés 
esetében az adott 
turnus lezárultáig, 
nem nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási 
időszak végéig. 
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- be tudja azonosítani a 
gyermek nevében 
jognyilatkozat tételre 
jogosult személyt, 
- szükség esetén értesíteni 
tudja a gyermek 
gondviseletét ellátó 
személyt pl. a gyermek 
hazaszállítása, balesetéről 
történő értesítés esetében, 
- szükség esetén fel tudja 
venni a kapcsolatot a 
táborban a gyermekek 
felügyeletét ellátó 
személyekkel a táborozás 
kezdete előtt és az alatt, 
- biztosítsa legalább egy fő 
pedagógus kísérő 
jelenlétét, 
- biztosítsa, hogy a 
valamennyi táborozó 
számára kiosztásra kerülő, 
gyermekek esetén a tábori 
élethez nélkülözhetetlen 
egységcsomag részét 
képező, a résztvevők 
altáborának színével 
megegyező színű póló a 
megfelelő méretben álljon 
rendelkezésre. 

Jelentkező gyermek: 
név, törvényes 
képviselő neve, a 
gyermek iskolája, OM 
azonosítója, sajátos 
nevelési igényű-e, 
illetve milyen típusú, 
hátrányos helyzetű-e, 
illetve milyen 
fokozatban, jogosult-e 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre  
 
Kísérő: 
név, életkor 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § alapján az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumával/Miniszterelnökséggel
, mint támogató minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását biztosító támogatási 
szerződések alapján fennálló 
beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, az 
EMMI/Miniszterelnöksé
g felé történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse 
érdekében végzett 
helyszíni ellenőrzés 
lefolytatásának elősegítése 
a rendszerbe történő 
betekintés útján. 

1 munkanap 

Jelentkező gyermek: 
név, születési idő, 
anyja neve, a gyermek 
iskolája, OM 
azonosítója, az azt 
alátámasztó tanulói 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
a 2014-2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 

Az Alapítvány által 
megvalósítás alatt álló 
EFOP projekt Irányító 
Hatóságával való 
elszámolási kötelezettség 
teljesítése. 

A projekt fizikai 
lezárását követő 
3. év végéig 
 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés 
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jogviszony igazolás 
adata, jelentkezéskori 
évfolyama, táborozás 
ideje, TAJ szám, 
hátrányos helyzetű-e, 
illetve milyen 
fokozatban, és az ezt 
alátámasztó szakértői 
véleményben 
foglaltak, jogosult-e 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre és az 
ezt alátámasztó 
határozatban foglaltak, 
sajátos nevelési 
igényű-e, illetve milyen 
típusú, és az ezt 
alátámasztó 
határozatban foglaltak  
 
Kísérő:  
név, születési idő, 
anyja neve, 
adóazonosító jel, 
lakcím, 
bankszámlaszám és 
számlavezető bank 
 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
értelmében az EFOP pályázat 
felhívásának 3.4.1. pontja szerint a 
projekt megvalósítására kötött 
támogatási szerződés alapján fennálló 
beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében 

esetében az adott 
turnus lezárultáig, 
nem nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási 
időszak végéig. 

Jelentkező gyermek: 
a táborozásban való 
részvételt befolyásoló 
egészségügyi állapot, 
TAJ szám, speciális 
étrend, ismert allergia 
vagy érzékenység, 
gyógyszerérzékenység, 
rendszeresen szedett 
gyógyszerek, sajátos 
nevelési igényű-e, 
illetve milyen típusú, 
segítséget igénylő 
mozgáskorlátozottság
a van-e 
 
Kísérő: 
speciális étrend 

A résztvevők egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos 
táborozásához fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) bek. g) pont) 
a tanuló ifjúság üdülésének és 
táborozásának egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 
rendelkezései, valamint Erzsébet-
táborokról szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. és 4. § (1) bek. 
alapján 

Szükséges, hogy az 
egészséget és biztonságot 
nem veszélyeztető 
táboroztatás, a táborban 
esetlegesen bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében az 
Alapítvány:  
- biztosítsa, hogy az orvosi 
beavatkozást igénylő 
esetekben az arra 
rászoruló minél hamarabb 
megkapja az igényelt 
ellátást, 
- az egészségügyi okok 
miatt speciális diétát 
követő táborozók részére 
is biztosítani tudja az 
étkezést, 
- rendelkezésére álljanak 
azon adatok, amelyek 
baleset, illetve egyéb 
egészségügyi vészhelyzet 

A jelentkezés 
évének utolsó 
napjáig (2022. 
december 31.), 
sajátos nevelési 
igényre 
vonatkozó adatok 
esetében 2027. 
december 31. 
napjáig, illetőleg 
az EFOP projekt 
fizikai lezárását 
követő 3. év 
végéig). 
 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés 
esetében az adott 
turnus lezárultáig, 
nem nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
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esetén befolyásolhatják az 
egészségügyi ellátást,  
- rendelkezésére álljanak 
azon adatok, amelyek 
igazolják, hogy a gyermek 
egészségügyi állapotánál 
fogva alkalmas a 
táborozásban való 
részvételre, 
- biztosítsa a megfelelő 
számú kísérőt, 
- biztosítsa az arra 
rászorulóknak a táborban 
való mozgásukhoz 
szükséges segítséget és 
akadálymentesített 
szállást. 

táborozási 
időszak végéig. 

18 év feletti résztvevő 
(gyermek, kísérő): 
a 60/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet szerint 
a védettség 
érvényességének 
adatai 

A résztvevők egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos 
táborozásához fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) bek. g) pont) 

Szükséges, hogy az 
egészséget és biztonságot 
nem veszélyeztető 
táboroztatás, a táborban 
esetlegesen bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében az 
Alapítvány: 
- biztosítsa, hogy a 
táborba érkezők 
megfelelő védelemmel 
rendelkezzenek a 
koronavírus fertőzéssel 
szemben 
- megtegyen minden 
szükséges intézkedést a 
koronavírus 
kockázatainak és 
terjedésének csökkentése 
érdekében 
- rendelkezésére álljanak 
azon adatok, amelyek 
igazolják, hogy a 18 év 
feletti résztvevő 
egészségügyi állapotánál 
fogva alkalmas a 
táborozásban való 
részvételre 
 

Érkezéskor 
történő 
bemutatás 
(megismerés), 
egyéb 
adatkezelési 
műveletre nem 
kerül sor. 

Jelentkező gyermek: 
koronavírus gyorsteszt 
teszt eredménye 
 
 
 

A résztvevők egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos 
táborozásához fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) bek. g) pont) 

Szükséges, hogy az 
egészséget és biztonságot 
nem veszélyeztető 
táboroztatás, a táborban 
esetlegesen bekövetkező 
egészségkárosodás 

Kizárólag 
megismerés, 
egyéb 
adatkezelési 
műveletre nem 
kerül sor.  
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Kísérő: 
koronavírus gyorsteszt 
teszt eredménye 
 

megelőzése érdekében – 
koronavírus fertőzés 
gyanújának fennállása 
esetén az Alapítvány: 
- alkalmazni tudja a 
fertőzött személy 
járványügyi elkülönítését, 
- meg tudja tenni a 
szükséges intézkedéseket 
a koronavírus fertőzés 
terjedésének 
megakadályozása 
érdekében, 
- biztosítani tudja a 
megfelelő orvosi kezelést 

Kísérő: 
név, születési idő, 
anyja neve, lakcím, 
állampolgárság, 
bankszámlaszám és 
számlavezető bank, 
adóazonosító jel 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. b) pont) 

Szükséges, hogy az 
Alapítvány a kísérőként 
eljáró személyekkel 
önkéntes szerződést 
köthessen, azt teljesíteni 
tudja. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig. 

Kísérő: 
név, születési idő, 
anyja neve, lakcím, 
adóazonosító jel 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § alapján az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumával/Miniszterelnökséggel
, mint támogató minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását biztosító támogatási 
szerződések alapján fennálló 
beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, az 
EMMI/Miniszterelnöksé
g felé történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig. 

Jelentkező gyermek: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 
Kísérő: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  

Az érintett hozzájárulása, kiskorú 
érintett esetében a törvényes 
képviselő hozzájárulása. (GDPR 6. 
cikk (1) bek. a) pont) 

Az Erzsébet Táborok 
népszerűsítése, továbbá az 
EFOP projekt keretében 
az irányító Hatósággal 
szemben fennálló 
elszámolási kötelezettség 
teljesítése fényképes 
beszámoló útján. 
 

A hozzájárulás 
visszavonásáig, 
illetőleg a 
beszámoló részét 
képező felvételek 
esetén az EFOP 
projekt fizikai 
lezárását követő 3. 
év végéig 
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Jelentkező gyermek: 
TAJ szám alapján 
álnevesítéssel 
kialakított belső 
azonosítója 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint 
támogató minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását biztosító 
támogatási szerződések alapján 
fennálló beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, a 
Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig) 
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IV.4. Gyógyító Szent Erzsébet-táborok 

 
Az Alapítvány partnerhelyszínein megrendezett Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba gyermekotthonokban, 
lakásotthonokban vagy nevelőszülőknél élő, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel 
élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, valamint siket- és nagyothalló 
gyermekeket ellátó belföldi illetőségű intézmények, család-elvesztés élményből adódó trauma 
feldolgozásával összefüggő, vagy egyéb okból traumatizált állami gondoskodásban élő gyermekek/fiatalok 
ellátását biztosító szervezetek nyújthatnak be jelentkezést a jelentkezési felhívásban meghatározott 
időtartamú turnusokra. A táborok keretében nyújtott szolgáltatás a programlehetőségeken felül étkezést és 
szállást, valamint felkészült orvosi stáb rendelkezésre állását is tartalmazza.  

Kezelt adatok köre: 

Kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés jogcíme 
(jogalap) 

Az adatkezelés célja Az 
adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező gyermek: 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, 
TAJ szám, a gyermek 
jelentkezéskori 
évfolyama  
 
Szülő/törvényes 
képviselő: 
név 
 
Értesítendő 
hozzátartozó: 
telefonszám 
 
Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, 
mobiltelefonszám, e-
mail cím, adóazonosító 
jel, kísérő típusa, 
csoportvezetői státusz 
 

Közfeladat ellátása (GDPR 6. 
cikk (1) bek. e) pont) 
az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi 
LXIV. törvény 3.§ (2) bek. és 4. § (1) 
bek. alapján. 

Az Ettv. 3. § (2) 
bekezdésében rögzített 
közfeladatellátás, azaz az 
Erzsébet Táborok 
lebonyolítása érdekében 
történik az adatkezelés. 
Ennek keretében 
szükséges, hogy az 
Alapítvány:  
- nyilvántartsa a 
résztvevőket, illetve képes 
legyen beazonosítani őket, 
- biztosítsa az adott tábor 
jelentkezési felhívásában 
rögzített 
követelményeknek 
megfelelő részvételt, 
- elősegítse a táborozás 
biztonságát, 
- biztosítsa a tábori 
szobabeosztásnak a 
táborozók érkezése előtt 
történő elkészítését, 
elősegítve ezzel az 
egynemű és egy csoportba 
tartozó táborozók együttes 
elhelyezését, a férőhelyek 
kihasználtságát, a szállások 
zökkenőmentes 
elfoglalását, 
- be tudja azonosítani a 
gyermek nevében 
jognyilatkozat tételre 
jogosult személyt, 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig). 
 
TAJ szám: 
nyertes 
jelentkezés 
esetében az 
adott turnus 
lezárultáig, nem 
nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási 
időszak végéig. 
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- szükség esetén fel tudja 
venni a kapcsolatot a 
táborban a gyermekek 
felügyeletét ellátó 
személyekkel a táborozás 
kezdete előtt és az alatt, 
- biztosítsa legalább egy fő 
egészségügyi dolgozó 
(illetve speciális 
képesítéssel rendelkező) 
kísérő jelenlétét,  

Jelentkező gyermek: 
név, törvényes 
képviselő neve 
 
Kísérő: 
név  

Jogszabályi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint támogató 
minisztériummal megkötött, az 
Alapítvány közfeladatellátását 
biztosító támogatási szerződések 
alapján fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, a 
Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse 
érdekében végzett helyszíni 
ellenőrzés lefolytatásának 
elősegítése a rendszerbe 
történő betekintés útján. 

1 munkanap 

Jelentkező gyermek: 
a táborozásban való 
részvételt befolyásoló 
egészségügyi állapot, 
segítséget igénylő 
mozgáskorlátozottsága 
van-e, TAJ szám, 
speciális étrend, ismert 
allergia vagy 
érzékenység, 
gyógyszerérzékenység, 
rendszeresen szedett 
gyógyszerek 
 
Kísérő: 
speciális étrend 

A résztvevők egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos 
táborozásához fűződő jelentős 
közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) bek. g) pont) 
a tanuló ifjúság üdülésének és 
táborozásának egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 
rendelkezései, továbbá az Erzsébet-
táborokról szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. és 4. § (1) bek. 
alapján 

Szükséges, hogy az 
egészséget és biztonságot 
nem veszélyeztető 
táboroztatás, a táborban 
esetlegesen bekövetkező 
egészségkárosodás 
megelőzése érdekében az 
Alapítvány: 
- biztosítsa, hogy az orvosi 
beavatkozást igénylő 
esetekben az arra rászoruló 
minél hamarabb megkapja 
az igényelt ellátást, 
- az egészségügyi okok 
miatt speciális diétát 
követő táborozók részére 
is biztosítani tudja az 
étkezést, 
- rendelkezésére álljanak 
azon adatok, amelyek 
baleset, illetve egyéb 
egészségügyi vészhelyzet 
esetén befolyásolhatják az 
egészségügyi ellátást,  
- rendelkezésére álljanak 
azon adatok, amelyek 
igazolják, hogy a gyermek 
egészségügyi állapotánál 
fogva alkalmas a 

A jelentkezés 
évének utolsó 
napjáig (2022. 
december 31.).  
 
TAJ szám: 
nyertes 
jelentkezés 
esetében az 
adott turnus 
lezárultáig, nem 
nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási 
időszak végéig. 
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táborozásban való 
részvételre,  
- biztosítsa az arra 
rászorulóknak a táborban 
való mozgásukhoz 
szükséges segítséget és 
akadálymentesített szállást, 
- biztosítsa a megfelelő 
számú kísérőt. 

Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, lakcím, 
adóazonosító jel 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. b) pont) 

Szükséges, hogy az 
Alapítvány a kísérőként 
eljáró személyekkel 
önkéntes szerződést 
köthessen, azt teljesíteni 
tudja. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 

Kísérő: 
név, születési idő, anyja 
neve, lakcím, 
adóazonosító jel 

Jogszabályi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint támogató 
minisztériummal megkötött, az 
Alapítvány közfeladatellátását 
biztosító támogatási szerződések 
alapján fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, a 
Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 

Jelentkező gyermek: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 
Kísérő: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  

Az érintett hozzájárulása, kiskorú 
érintett esetében a törvényes 
képviselő hozzájárulása. (GDPR 
6. cikk (1) bek. a) pont) 

Az Erzsébet Táborok 
népszerűsítése. 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 

Jelentkező gyermek: 
TAJ szám alapján 
álnevesítéssel kialakított 
belső azonosítója 

Jogszabályi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont) 
az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, mint támogató 
minisztériummal megkötött, az 
Alapítvány közfeladatellátását 
biztosító támogatási szerződések 
alapján fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. 
§-a alapján terhelő, a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról szóló, a 
Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés 
évét követő 5 
évig (2027. 
december 31. 
napjáig) 

  



. 

23 

IV.5. Családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborok 
 

Az Alapítvány partnerhelyszínein megrendezett, háromnapos, kétéjszakás Családi Gyógyító Szent Erzsébet-
táborokra gyermekotthonokban, lakásotthonokban vagy nevelőszülőknél élő, fogyatékkal-, veleszületett 
szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, 
valamint siket- és nagyothalló gyermekeket ellátó belföldi illetőségű intézmények nyújthatnak be 
jelentkezést. A hétvégék keretében nyújtott szolgáltatás a programlehetőségeken felül étkezést és szállást, 
valamint felkészült orvosi stáb rendelkezésre állását is tartalmazza.  

Kezelt adatok köre: 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés 
jogcíme (jogalap) 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező gyermek: 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, TAJ 
szám, jelentkezéskori 
évfolyama  
 
Szülő/törvényes képviselő: 
név 
 
Kísérő (családtag): 
név, születési idő, anyja 
neve, neme, lakcím, 
mobiltelefonszám, 
adóazonosító jel, kísérő 
típusa 
 

Közfeladat ellátása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bek. e) pont) 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. és 4. 
§ (1) bek. alapján. 

Az Ettv. 3. § (2) bekezdésében 
rögzített közfeladatellátás, azaz 
az Erzsébet Táborok 
lebonyolítása érdekében 
történik az adatkezelés. Ennek 
keretében szükséges, hogy az 
Alapítvány:  
- nyilvántartsa a résztvevőket, 
illetve képes legyen 
beazonosítani őket, 
- biztosítsa az adott tábor 
jelentkezési felhívásában 
rögzített követelményeknek 
megfelelő részvételt, 
- elősegítse a táborozás 
biztonságát, 
- biztosítsa a tábori 
szobabeosztásnak a táborozók 
érkezése előtt történő 
elkészítését, elősegítve ezzel a 
családok együttes elhelyezését, a 
férőhelyek kihasználtságát, a 
szállások zökkenőmentes 
elfoglalását, 
- be tudja azonosítani a gyermek 
nevében jognyilatkozat tételre 
jogosult személyt, 
- szükség esetén fel tudja venni 
a kapcsolatot a táborban a 
gyermekek felügyeletét ellátó 
személyekkel a táborozás 
kezdete előtt és az alatt. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig) 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés 
esetében az adott 
turnus lezárultáig, 
nem nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási időszak 
végéig. 

Jelentkező gyermek: 
név, törvényes képviselő 
neve  
 
Kísérő: 
név  

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse 
érdekében végzett helyszíni 

1 munkanap 
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Miniszterelnökséggel, 
mint támogató 
minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

ellenőrzés lefolytatásának 
elősegítése a rendszerbe történő 
betekintés útján. 

Jelentkező gyermek: 
a táborozásban való 
részvételt befolyásoló 
egészségügyi állapot, 
segítséget igénylő 
mozgáskorlátozottsága 
van-e, TAJ szám, speciális 
étrend, ismert allergia vagy 
érzékenység, 
gyógyszerérzékenység, 
rendszeresen szedett 
gyógyszerek  
 
Kísérő: 
speciális étrend 

A résztvevők 
egészséget nem 
veszélyeztető, 
biztonságos 
táborozásához fűződő 
jelentős közérdek 
(GDPR 9. cikk (2) 
bek. g) pont) 
a tanuló ifjúság 
üdülésének és 
táborozásának 
egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) 
NM rendelet 
rendelkezései, valamint az 
Erzsébet-táborokról szóló 
2020. évi LXIV. törvény 
3.§ (2) bek. és 4. § (1) 
bek.  alapján 

Szükséges, hogy az egészséget 
és biztonságot nem 
veszélyeztető táboroztatás, a 
táborban esetlegesen 
bekövetkező 
egészségkárosodás megelőzése 
érdekében az Alapítvány:  
- biztosítsa, hogy az orvosi 
beavatkozást igénylő esetekben 
az arra rászoruló minél 
hamarabb megkapja az igényelt 
ellátást, 
- az egészségügyi okok miatt 
speciális diétát követő 
táborozók részére is biztosítani 
tudja az étkezést, 
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek baleset, illetve 
egyéb egészségügyi vészhelyzet 
esetén befolyásolhatják az 
egészségügyi ellátást,  
- rendelkezésére álljanak azon 
adatok, amelyek igazolják, hogy 
a gyermek egészségügyi 
állapotánál fogva alkalmas a 
táborozásban való részvételre, 
- biztosítsa az arra 
rászorulóknak a táborban való 
mozgásukhoz szükséges 
segítséget és akadálymentesített 
szállást.  

A jelentkezés 
évének utolsó 
napjáig (2022. 
december 31.),  
 
TAJ szám: nyertes 
jelentkezés 
esetében az adott 
turnus lezárultáig, 
nem nyertes 
jelentkezések 
esetében a 
táborozási időszak 
végéig. 

Jelentkező gyermek: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  
 
Kísérő: 
képmás a kép- és 
videófelvétel rögzítése 
során  

Az érintett 
hozzájárulása, kiskorú 
érintett esetében a 
törvényes képviselő 
hozzájárulása. (GDPR 
6. cikk (1) bek. a) 
pont) 

Az Erzsébet Táborok 
népszerűsítése. 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 
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Jelentkező gyermek: 
TAJ szám alapján 
álnevesítéssel kialakított 
belső azonosítója 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont) 
az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53. § alapján a 
Miniszterelnökséggel, 
mint támogató 
minisztériummal 
megkötött, az Alapítvány 
közfeladatellátását 
biztosító támogatási 
szerződések alapján 
fennálló beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

Az Alapítványt az Áht. 53. §-a 
alapján terhelő, a költségvetési 
támogatás felhasználásáról 
szóló, a Miniszterelnökség felé 
történő beszámolási 
kötelezettség teljesítse. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig) 
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V. Az Alapítvány által valamennyi tábortípus keretében kezelt intézményi 
személyes és kapcsolattartói adatok 

 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Jogcím (jogalap) Az adatkezelés célja Adatkezelés 
időtartama 

Jelentkező szervezet 
vezetője: 
név 
 
Jelentkező szervezet 
kapcsolattartója: 
név, telefonszám, e-mail cím 
 

Az Alapítvány 
jelentkezések 
zavartalanságához, a 
táborok 
lebonyolításához és a 
megfelelő 
elszámoláshoz fűződő 
jogos érdeke (GDPR 6. 
cikk (1) bek. f) pont) 

Szükséges, hogy az 
Alapítvány: 
- biztosítsa a jelentkezések 
benyújtására szolgáló 
felülethez való hozzáférést, 
- képes legyen beazonosítani 
a szervezet nevében 
jognyilatkozat tételre jogosult 
személyt, 
- szükség esetén fel tudja 
venni a kapcsolatot a 
jelentkező szervezettel a 
jelentkezésekkel, valamint a 
táborok lebonyolításával 
összefüggésben. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig 

Jelentkező szervezet 
vezetője: 
név 
 

Szerződés teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) pont) 

Szükséges, hogy a Gyógyító 
Szent Erzsébet-táborok, a 
Gyógyító Családi Szent 
Erzsébet-táborok, valamint a 
Napközi Erzsébet-táborok 
esetén az Alapítvány 
táboroztatási szolgáltatás 
nyújtására irányuló 
szerződést köthessen és azt 
teljesíteni tudja. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig 

Kötelezettségvállaló 
intézmény vezetője: 
név, telefonszám, e-mail cím 
 
Kötelezettségvállaló 
intézmény kapcsolattartója: 
név, telefonszám, e-mail cím 
 
Kötelezettségvállaló 
intézmény pénzügyi 
kapcsolattartója: 
név, telefonszám, e-mail cím 

Az Alapítvány 
jelentkezések 
zavartalanságához, a 
táborok 
lebonyolításához és a 
megfelelő 
elszámoláshoz fűződő 
jogos érdeke (GDPR 6. 
cikk (1) bek. f) pont) 

Szükséges, hogy az 
Alapítvány szükség esetén fel 
tudja venni a kapcsolatot a 
kötelezettségvállaló 
intézménnyel a 
jelentkezésekkel, valamint a 
táborok lebonyolításával és az 
elszámolással 
összefüggésben. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig 
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Kötelezettségvállaló 
intézmény vezetője: 
név 
 
Kötelezettségvállaló 
intézmény pénzügyi 
kapcsolattartója: 
név, telefonszám, e-mail cím 

Szerződés teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) pont) 

Szükséges, hogy Napközi 
Erzsébet-táborok esetén az 
Alapítvány táboroztatási 
szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződést 
köthessen és azt teljesíteni 
tudja. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig), 
illetve 
EFOP-1.2.12-17-
2017-00006 
számú projekt 
dokumentum 
megőrzési 
kötelezettségeinek 
teljesítése 
érdekében 2027. 
december 31-ig 

 

VI. Az Alapítvány által a Diabétesz Erzsébet-táborok keretében kezelt intézményi 
személyes adatok 

 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Jogcím (jogalap) Az adatkezelés célja Adatkezelés 
időtartama 

Diabetológiai 
Gyermekgyógyász Szakellátó 
intézmény vezetője: 
név 

Közfeladat ellátása 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
e) pont) 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3. § (2) bek. 
alapján. 

Szükséges, hogy a Diabétesz 
Erzsébet-táborok keretében 
olyan gyermekek vegyenek 
részt, akiket a Diabetológiai 
Gyermekgyógyász Szakellátó 
által igazoltan, 1-es típusú 
cukorbetegséggel kezelnek. 

A jelentkezés évét 
követő 5 évig 
(2027. december 
31. napjáig) 

VII. Az Alapítvány által a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok, valamint a Diabétesz 
Erzsébet-táborok keretében kezelt táborhely üzemeltetői adatok 

 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Jogcím (jogalap) Az adatkezelés célja Adatkezelés 
időtartama 

Tárborhely üzemeltető 
szervezet vezetője: 
név 

Közfeladat ellátása 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
e) pont) 
az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény 3.§ (2) bek. 
alapján. 

Szükséges, hogy az 
Alapítvány ellenőrizhesse a 
jogszabályokban előírt 
követelmények és valamennyi 
a gyermekek táboroztatásával 
kapcsolatos előírások 
betartását, valamint a 
táborhely üzemeltető által 
vállalt kötelezettségek 
teljesítését. 

A jelentkezés 
évének utolsó 
napjáig (2022. 
december 31.) 
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VIII. Az érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségeik 
 

Az érintetteket, azaz azon személyeket, akiknek adatait az Alapítvány kezeli (cselekvőképtelen érintettek 
esetén törvényes képviselőjüket), az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 
 

VIII.1. A tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintetteknek joga van, hogy az adatkezelés körülményeiről, azaz az alábbi információkról könnyen 
hozzáférhetően egyértelmű és közérthető módon tájékoztatást kapjon az adatkezelést megelőzően: 

- adatkezelő személye,  
- képviselője, 
- adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei, 
- az adatok kezelésének célja és jogalapja, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a jogos érdekek, 
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának lehetősége, 
- jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló vagy szerződéskötési előfeltételt képező 

adatkezelés esetén az adatok szolgáltatásának kötelezősége, elmulasztásának lehetséges 
következményei, 

- az adatok továbbítása esetén azok címzettje, 
- az adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az 

ezekről szóló információk,  
- automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal esetén az erre vonatkozó információk, 
- a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam 

meghatározásának szempontjai, 
- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga. 
 

VIII.2. Az adatokhoz való hozzáférés 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 kezelt 
személyes adataihoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos alábbi információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

- az adatkezelés célja, 
- a személyes adatok kategóriái, 
- az adatok forrására vonatkozó információ 
- azon harmadik személyek, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják, harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén ennek garanciái, 
- a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam 

meghatározásának szempontjai, 
- automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal esetén az erre vonatkozó információk, 
- az érintett azon joga, hogy kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

tiltakozhat az adatai kezelése ellen és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 
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VIII.3. Az adatok helyesbítéséhez való jog 
 

Az érintett jogosult a kezelt adatai helyesbítését kérni, amennyiben azok pontatlanok. Az érintett kérheti 
adatainak kiegészítését is, amennyiben a kiegészítő adatok kezelése megfelel az eredeti adatkezelési célnak. 
 

VIII.4. Az adatok törléséhez való jog 
 

Az érintett jogosult adatainak törlését kérni, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat gyűjtötték vagy azokat kezelése ettől eltérő módon történt, illetőleg kezelésük jogellenes. 

A kezelt adatok törlésére vezet az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása, ha az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja, illetve, ha az érintett tiltakozása (VIII.7. pont) az adatok törlésének szükségét támasztja 
alá. 

Nem törölhetőek azon adatok, amelyek kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, avagy a 
közfeladat ellátása érdekében történik, vagy amelyek kezelése jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, továbbá amely a véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz 
való jog gyakorlásához szükséges, így közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez.  
 

VIII.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány ideiglenesen megszüntesse az adatkezelést az alábbi 
esetekben: 

- ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az Alapítvány 
ellenőrzi azok helyességét; 

- az adatkezelés jogellenessége esetén, ha az érintett az adat törlése helyett felhasználásának 
korlátozását kéri; 

- ha az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá 

- ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (VIII.7. pont) arra az időtartamra amíg megállapításra 
nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 
 

VIII.6. Az adathordozhatósághoz való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes 
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje annak közvetlen továbbítását, ha az 
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált 
módon történik. 
 

VIII.7. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés 
ellen, ha az a közfeladat ellátása érdekében történik, vagy az Alapítvány jogos érdekén alapul. Tiltakozás 
esetén az Alapítvány az adatokat akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
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kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 

VIII.8. Jogérvényesítés 
 
Az Alapítvány tájékoztatási kötelezettségének az egyes jelentkezési felhívásokhoz csatolt konkrét 
adatkezelési tájékoztatók, illetőleg jelen tájékoztató útján tesz eleget. 

Az Alapítvány a jelen pontban érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket az érintettek azonosítását 
követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles teljesíteni - a kérelem 
összetettségétől és a beérkezett kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal 
meghosszabbítható – vagy a kérelem teljesítése elmaradásának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről az 
érintettet tájékoztatni. Az Alapítvány jogosult megtagadni a kérelem teljesítését, ha az érintettet nem tudja 
azonosítani. 

A kérelmek teljesítése első alkalommal díjmentesen történik, ha pedig az megalapozatlan vagy túlzó, annak 
teljesítését az Alapítvány megtagadhatja vagy az ehhez szükséges adminisztratív költségek ellenében teljesíti. 

Az érintettek kérelmeiket és észrevételeiket az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének, Apró Gábornak az 
alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő: 

a) Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.  

b) E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu    


