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1. BEVEZETŐ
A MOL Gondoskodás Alapítvány jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja azon
nyugdíjasokat, továbbá az egyéb érintetteket, akik az Alapítvánnyal segélykérelem vagy más
módon kapcsolatba kerülnek. Jelen tájékoztató tartalmazza a személyi adatok kezelésével
kapcsolatos információkat, az adatkezelés célját, a kezelt adatok körét, valamint a nyugdíjas
adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGI ADATAI
Elnevezés: MOL Gondoskodás Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)
Alapítvány székhelye, és levelezési címe: MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október 23. utca 18.
Kuratóriumi elnök: Murin János
Mobil: +36-20-921-5407
Email cím: jmurin@mol.hu
Alapítványi titkár: Marti György
Mobil: +36-20-569-7775
Email cím: molgondoskodas@gmail.com
Ön a személye adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely
kérdésben a fent megadott telefonszámokon, illetve levelezési valamint e-mail címeken
fordulhat a nevezettekhez.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Alapítvány a tudomására jutott adatokat elsősorban az Alapítványi tevékenység
(segélyezés) folytatásával összefüggésben a GDPR valamint a hatályos törvények és egyéb
rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Alapítvány a segélykérelem beérkezésétől számított 5 évig köteles a személyes adatokat
kezelni. A számviteli bizonylatok esetén azok megőrzésének ideje a kifizetést követően 8 év.
Jogszabályi rendelkezés hiányában az Alapítvány kizárólag az adatkezelés megvalósulásáig
kezeli az adatokat. A fenti határidők lejártát követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
A törlés felfüggesztésre kerül, amennyiben peres eljárás, hatósági eljárás, vagy panasz
kezelése van folyamatban. Ezekben az esetekben az eljárás befejezését követően kerülnek
törlésre az adatok.
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5. ADAT TOVÁBBÍTÁS
Az Alapítvány a segélyezés során személyes adatokat az Alapítvány könyvelőjének valamint
a kifizetést teljesítő banknak továbbítja.
Alapítvány könyvelője: Máté Erzsébet, 2146 Mogyoród, Móra Ferenc út 17.
E-mail cím: mate.erzsebet2146@gmail.com
Banki szolgáltatások: Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE
A kérelmező nyugdíj szelvénye, orvosi diagnózis, baleseti jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi
kivonat, temetési költség számla, bankszámla szám, lakcím, anyja neve, születési idő, taj
szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefon.

7. ADATFELDOLGOZÓK
Az Alapítvány segélyezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, elbírálásában a
Kuratórium tagjai, valamint az Alapítvány titkára vesz részt.

8. ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA
Az Alapítványhoz benyújtott személyes adatok nyilvántartása elektronikusan és papír alapon
történik a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

9. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő
cselekedettel, pl. írásbeli ideértve az elektronikus úton tett nyilatkozattal önkéntes konkrét
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha a kérelmező a segélykérő lapon aláírásával igazolja, hogy
az adatvédelmi tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.
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10. SZEMÉLYES ADATOK FELÜLVIZSGÁLATA
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra
korlátozódjon, az Alapítvány kuratóriuma egy év rendszeres felülvizsgálati határidőt állapít
meg.

11. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
A tájékoztatás kéréshez való jog
Kérelmet benyújtó személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról,
hogy az Alapítvány az adatait milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig
kezeli. A kérelemre az Alapítvány 30 napon belül a megadott elérhetőségre tájékoztatást
küld.
A helyesbítésre való jog
A kérelmező a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását.
A kérelemről az Alapítvány 30 napon belül intézkedik és tájékoztatást küld.
A tiltakozáshoz való jog
A kérelmező a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, a
tiltakozást az Alapítvány 15 napon belül megvizsgálja és annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz. A döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36(1)391-1400

12. ADATBIZTONSÁG
Az Alapítvány a benyújtott adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés továbbá az alkalmazott technika
megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenség ellen.
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12. ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatvédelmi incidensnek minősül, ha az Alapítványhoz benyújtott adatok tárolás, továbbítás,
vagy egyéb módon annak jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlést, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Az
esetleges adatvédelmi incidenst az Alapítvány, az észleléstől számítva, 72 órán belül
bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével
összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár
kockázattal a kérelmet benyújtó személy jogaira nézve.

13. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ
JOGSZABÁLYOK

-

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 (általános adatvédelmi rendelet).

-

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

-

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.

-

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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