
Adatkezele si ta je koztato  

a Benkő Bori Alapítvány a Gyerekekért 

támogatásával kapcsolatban keletkezett 

adatok kezeléséről 

A Benkő Bori Alapítvány a Gyerekekért (a továbbiakban: Alapítvány) célja a 
gyermekek fejlődésének támogatása, megfelelő szakmai háttérrel és minőségi 
fejlesztőeszközökkel. 

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Alapítvány által nyújtandó pénzbeli 
támogatások kedvezményezettjeit az adományozás lebonyolításával 
összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 
körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett 
intézkedésekről. 

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésein 
alapszik. 

1. Az adatkezelő 

név: Benkő Bori Alapítvány a Gyerekekért 

  

képviseli: Benkőné Antal Krisztina, a kuratórium elnöke 

nyilvántartási szám: 13-01-0004308 

honlap: https://benkoborialapitvany.hu/  
Az Alapítvány felelős az általa kezelt személyes adatok jogszerű kezeléséért. 

https://benkoborialapitvany.hu/


  

  

2. Az adatkezelés jogalapja és célja 

Adományozás céljából történő adatkezelés: 
Az adományozó személyes adatainak adatkezelési jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. 
Az adományozás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja. 
 
Kezelt adatok köre az Alapítvány részére nyújtott adományokkal kapcsolatban: 
Amennyiben Ön adományozna az Alapítvány részére, erre átutalás útján van 
lehetősége. 

Átutalás esetében az Alapítvány az adományozó nevét és bankszámlaszámát 
kezeli. 

Gazdasági társaság esetében: 
1. cégnév 
2. székhely 
3. cégjegyzékszám 
4. adószám 
5. email cím 
6. telefonszám 
7. ügyvezető vezetékneve, keresztneve 

 
Civil szervezet esetében: 

1. név 
2. székhely 
3. nyilvántartási szám 
4. adószám 
5. email cím 
6. telefonszám 
7. törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, tisztsége 

 
Önkormányzat esetében: 

1. név 
2. MÁK nyilvántartási szám (PIR) 
3. adószám 
4. polgármester keresztneve, vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe 
5. székhely 



 
Természetes személy esetében: 

1. név 
2. adóazonosító jel 
3. e-mail cím 
4. telefonszám 
5. lakcím 

Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen. 

Az adományokkal összefüggő adatkezelésre a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adományozás lebonyolítását követően 
legalább 8 évig kerül sor. 

Amennyiben az adományozó hozzájárul, neve feltüntetésre kerül az Alapítvány 
honlapján az adományozók között, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. 
Ezen adatok kezelésére az adományozó hozzájárulásának visszavonásáig kerül 
sor. 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok közvetlenül 
az érintettektől származnak, az adatok pontosságáért, az adatokban 
bekövetkezett változás bejelentéséért az adatközlő tartozik felelősséggel. 
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