
Adatvédelmi tájékoztató örökbe fogadni szándékozó házaspároknak

Az  Együtt az Életért Egyesület (a továbbiakban: egyesület) az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által  kiadott  Működési  engedélye  alapján  nyílt  örökbefogadásokat  készíthet  elő.  Az
örökbefogadások előkészítéséhez szükséges adatokat az alábbi tájékoztató alapján kezeljük. 

Az örökbe fogadni szándékozók jelentkezése az egyesületnél

Az örökbe fogadni szándékozók a www.egyuttazeletert.hu oldalról  (WordPress honlap) letöltik a
jelentkezési  adatlapot,  elolvassák  az  adatvédelmi  tájékoztatót.  A  jelentkezéshez  kitöltik  az
adatlapot és opcionálisan egy rövid bemutatkozó levelet írhatnak (amiből kiderül, hogy a gyermek
milyen környezetbe kerül), továbbá egy fényképet csatolhatnak az adatlaphoz, és mindezt postán
visszaküldik az adatkezelő címére. 

Az örökbe adni szándékozók által megadott adatok

A nyílt örökbefogadások előkészítéséhez az alábbi adatokra van szükségünk: név, születési adatok,
állampolgárság,  lakcím,  telefonszám,  e-mail  cím,  foglalkozás,  munkahely,  jövedelem,  iskolai
végzettség,  családi  állapot,  örökbefogadással  kapcsolatos  gyámhivatali  határozat  adatai,
gyermekkel  kapcsolatos  esetleges  elvárások (jogszabály  alapján,  lsd.  lejjebb),  fénykép,
bemutatkozó levél (azon körülmények, amibe a gyermek érkezik: nagycsalád, lakókörnyezet, hobbi,
sport,  amit  fontosnak  tartanak  az  örökbefogadók) (nem  kötelező  megadni).  Az  adatokat  egy
adatfelvételi lapra vezetjük.

Miért kezeljük az adatokat? 

A szervezet tevékenységei közé tartozik az Alapszabály szerint a nyílt örökbefogadások előkészítése.
Minden  gyermeknek  családban  a  helye.  Az  örökbefogadások  előkészítéséhez  szükségünk  van
bizonyos  adatokra  a  gyermek  elhelyezése  érdekében  egyrészről  az  örökbefogadásra  jelentkező
házaspárokkal  való kapcsolattartás érdekében, másrészről  a jogszabályi  feltételek teljesülésének
ellenőrzéséhez.  Vannak  olyan  adatok  (például  a  fénykép  vagy  a  személyes  levélben  leírtak),
amelyek az örökbe adó és az örökbefogadók közötti bizalmi légkör kialakítását segíthetik elő.

Hol tároljuk az adatokat? 

Az  egyesület  örökbefogadásokért  felelős  munkatársánál,  papír  alapon,  zárható  szekrényben
tároljuk az adatokat. 

Mi a jogalapja az adatkezeléseknek? 

Az  örökbefogadókra  vonatkozó  valamennyi  személyes  adatot  az  érintettek  előzetes,  önkéntes
hozzájárulása alapján kezeljük „Az örökbefogadást elősegítő és  az örökbefogadás utánkövetését
végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III.
13.) Korm. rendelet”-ben foglaltak szerint.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? 

Az egyesület örökbefogadások előkészítésével foglalkozó munkatársai. 



Továbbítják harmadik személyeknek a személyes adatainkat?

Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatban kizárólag az illetékes gyámhivatalnak, és az illetékes
minisztériumnak továbbítunk adatokat. 

Mennyi ideig kezelik a személyes adatainkat?

Az adatokat az örökbefogadás lezárultától vagy lehetetlenné válásától számított 5 évig tároljuk.

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  egyesület  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  az  Önre
vonatkozó személyes adatokat, amennyiben még nem valósult meg az örökbefogadás. 

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Adatkezelő  korlátozza  az  adatkezelést,  ha  az  alábbiak
valamelyike teljesül:

a)  Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az egyesület ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

c) az egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül,  hogy az egyesület jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.

Ha  az  adatkezelés  a  fentiek  alapján  korlátozás  alá  esik,  az  ilyen  személyes  adatokat  a  tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.



Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén a egyesület Önt előzetesen tájékoztatja.

A jogok gyakorlásának keretei

Az  egyesület  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem  beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem
nyomán hozott intézkedésekről.  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek  számát,  ez  a  határidő  további  két  hónappal  meghosszabbítható.  A  határidő
meghosszabbításáról az egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított  egy hónapon belül  tájékoztatja  Önt.  Ha az  egyesület nem tesz  intézkedéseket az  Ön
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül  tájékoztatja  Önt  az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  Ön  panaszt
nyújthat  be  az  illetékes  adatvédelmi  felügyeleti  hatóságnál  (a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóságnál;  „NAIH”),  és  élhet  bírósági  jogorvoslati  jogával.  A  NAIH
elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-
1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per  -  az  érintett  választása  szerint  -  az  érintett  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti
törvényszék előtt is megindítható. 

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is)
összefüggésben  felmerült  kárának  megtérítését  a  károkozásért  felelős  adatkezelőtől.  Ha  az
adatkezelő  az  Ön  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság  követelményeinek
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az
adatkezelő  mentesül  a  felelősség  alól,  ha  bizonyítja,  hogy  a  kárt  vagy  az  érintett  személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 


