
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ 

NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ  
  

Hozzájárulok, hogy a Búzaszem Alapítvány (2131 Göd, Vécsey Károly utca 1., Cégjegyzékszám: 

13-01-0002773, Adószám: 18713714-2-13; képviselője: Mokos Béla (továbbiakban: 

Alapítvány), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban 

foglaltak szerint kezelje.   

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján az Alapítvány számomra hírlevelet 

küldhet. A hírlevél küldés szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással 

iratkozom fel. Az Alapítvány hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásban 

rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, 

annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes 

hozzájárulásommal adhatja át.  

A hírlevél feliratkozással kapcsolatos jelen nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás 

nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben minden személyes adat az Alapítványnak 

a nyilvántartásából haladéktalanul törölésre kerül és a továbbiakban a hírlevél küldés 

megszűnik. A visszavonó nyilatkozat megküldhető az alapitvany@buzaszem.hu e-mail címre, 

illetve a 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. postai címre is.  

Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók tájékoztatása az Alapítvány híreiről, 

adománygyűjtéséről, tevékenységeiről és általa szervezett eseményekről.   

A kezelt adatok köre: e-mail cím 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás 

személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.  

Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartam végéig, illetve leiratkozásig, a 

hozzájárulás visszavonásáig.  

  

Az adatkezelés címzettjei: az Alapítvány elnöke, kuratóriumi tagjai, valamint alapítványi titkár 

és alapítványi asszisztens munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Az Alapítvány 

adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők feladatuk által 

indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a hírlevél 

szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.   

Adatfeldolgozók:   

Az elektronikus levelezőrendszer üzemeltetője:   

The Rocket Science Group, LLC  

675 Ponce de Leon Ave NE  

Suite 5000  

Atlanta, GA 30308 USA  

Az adatokat megismerheti továbbá az Alapítványt támogató Búzaszem Egyesület (Székhely:  



2131 Göd, Vécsey Károly utca 1.), valamint az Alapítvány által támogatott Búzaszem Katolikus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Székhely: 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1.) 

adatfeldolgozói minőségben.  

  

Érintett jogai:  

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését 

vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való 

jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Alapítvány részére az 

alapitvany@buzaszem.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az Alapítvány 

székhelyére küldött levél útján.  

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az Alapítvánnyal a 

következő e-mail címen: alapitvany@buzaszem.hu, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 

Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az 

ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.  

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az 

Alapítvány a személyes adataim a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

Érvényes: 2020. február 27-étől visszavonásig.  


