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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

I.  AZ ADATKEZELŐ 
 
1. Az adatkezelő:  

 
Rex Kutyaotthon Alapítvány  
székhelye: 1048 Budapest, Óceánárok utca 33. 
Nyilvántartási száma: 01-01-0003511 
Országos azonosító: 0100/69624/1992/696241992 
Adószáma: 18015676-1-41 
Elektronikus elérhetősége: rexiroda@rex.hu 

 - a továbbiakban: „Adatkezelő” - 
 
2. Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban 

adatvédelmi kérdésekben a vonatkozó jogszabályok alapján az Adatkezelő munkatársát 
közvetlenül megkeresheti: email: rexiroda@rex.hu; postai cím: Rex Kutyaotthon Alapítvány; 1048 
Budapest, Óceánárok utca 33. 

 
II.  AZ ADOMÁNYOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK  
 
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok: az adományozott összegről kiállított számviteli 
bizonylatokon szereplő adatok (fizető adatai: név, számlázási cím, bankkártya lejárati ideje, bankkártya 
utolsó négy számjegye) melyeket az érintett az adományozás során megad. 

 
1. Az adatkezelés célja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számiteli tv.), a civil szervezetek 

gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet, valamint az egyéb jogszabályi előírásokban foglaltak betartása.   

 
2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 általános adatvédelmi rendeletének („GDPR” vagy „Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja. 

 
3. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Hatósági megkeresés, ellenőrzés esetén az 

Adatkezelő a hatóság (pld. Nemzeti Adó-, és Vámhivatal) részére a jogszabályok által előírt körben 
továbbítja az adatokat. Ezt meghaladóan az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére 
nem továbbítja. Így az Adatkezelő természetesen nem továbbítja az adatokat sem harmadik 
országba, sem nemzetközi szervezet részére.  
 

4. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi 
igénybe: 
(i) név: Friss László – adatfeldolgozás célja: könyvelési szolgáltatások nyújtása 

 
5. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat azok keletkezésének naptári évét követő 8 

(nyolc) évig őrzi meg. 
 
6. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy 

az érintett nem tud adományt, támogatást nyújtani az Adatkezelő részére. 
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7. Tájékoztatjuk, hogy az adományok fizetése a stripe.com fizetési rendszerén keresztül történik, 
mely önálló adatkezelőnek minősül. 
 

III. AZ ADOMÁNYOZÁSI ESEMÉNYRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 
 
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: az adományozási esemény 

élőben történő közvetítéséről szóló információk és emlékeztető, elektronikus üzenetek (e-mailek), 
küldése az érintett részére, az érintett által megadott email címre.  

 
Személyes adat Az adatkezelés célja 
E-mail cím. Azonosítás, az emlékeztető elküldésének 

lehetővé tétele.  
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
A feliratkozáskori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 
2. Az érintettek köre: Emlékeztető emailt kérő valamennyi érintett. 

 
3. Az adatkezelés jogalapja:  

(i) az érintett hozzájárulása, (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), és  
(ii) az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a küldött e-mailek küldésének jogszerűségét igazolja 
(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) és az erre vonatkozó jogi kötelezettsége (Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja).  
 

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat 
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jogszabályok tiszteletben tartásával. Az Adatkezelő az 
adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, így az Adatkezelő természetesen nem 
továbbítja az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.  

 
5. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi 

igénybe: 
(i) Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt. 1

 – adatfeldolgozás célja: az adományozási esemény szervezése  
(ii) cégnév: GROUP NOW Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 22. 2.emelet 4.) – 
adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása  

 
6. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az email címet az Adományozási eseményt követő 15 

(tizenöt) napon belül törli, azonban ezt követő 5 (öt) évig jogosult mindazon informatikai adatok 
kezelésére, amelyek a feliratkozás tényének igazolására, az email küldés jogszerűségének igazolása 
céljából szükségesek.  
 

7. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az 
Adatkezelő nem tud értesítő, tájékoztató küldeni az érintettnek.   

 
8. A hozzájárulás visszavonásának joga: az érintett bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulást 
bármikor visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségeire küldött írásbeli (email, postai levél) 
nyilatkozatban.   
 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL 
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1. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:  
 
Az érintett 

• kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
• kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához. 
 

2. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az Adatkezelő 1. és 2. 
pontbeli elérhetőségeire megküldve tudja az érintett kezdeményezni.  
 

3. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:  
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,  
Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 

 
4. Az Adatkezelő az adatokkal sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végez.  


