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„A SZIKLA” MÚZEUMI  
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) meghatározza a Szolgáltató által az 

aszikla.hu weboldallal kapcsolatban kezelt személyes adatok, nyilvántartások, adatbázisok 

felhasználásának rendjét.  

A weboldal elérési útvonala: https://aszikla.hu 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

• Szolgáltató neve: „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (továbbiakban Szolgáltató) 

• Székhely: 1012 Budapest, Lovas út 4/C 

• E-mail cím: info@aszikla.hu 

• Telefonszám: +36 70 7 010101 

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA 

Az adatkezelés célja az aszikla.hu weboldalon az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány részére 

történő adományozás során megadott  adatok kezelése.   

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelését az aszikla.hu weboldal adományozási funkcióját használók kifejezett 

hozzájárulásával végezzük. A hozzájárulás kifejezésének módja az adományozó űrlap kitöltése. 

4. AZ ADATKÖZLŐ KÖTELEZETTSÉGE 

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. 

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az 

érintett hozzájárulásának beszerzése. 

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag a Szolgáltató által meghatározott és 

szerződésben rögzített célból, valamint a Szolgáltató utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés 

tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és 

szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok 

megőrzésére vonatkozóan.  

A Szolgáltató adatkezelést folytató munkavállalói: a mindenkori kuratóriumi tagok, az alapítványi 

titkár, az általános adminisztrátori és pénzügyi munkakört betöltő munkatársak. 

A Szolgáltató külső adatfeldolgozói: 

• Cégnév: Eurokontroll Kft. 

• Székhely: 1011 Budapest I. kerület, Mária tér 5. 

• Adatkezelés célja: könyvelés, bérszámfejtés 

• Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.  

• Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 

• Adatkezelés célja: Simple Pay online bankkártya elfogadó szoftver 
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6. A SZOLGÁLTATÓ EGYES TEVÉKENYSÉGEIHEZ TARTOZÓ ADATKEZELÉSEK 

6.1. ASZIKLA.HU WEBOLDAL ADOMÁNYOZÁS FUNKCIÓJÁNAK HASZNÁLATA  

• Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; 

• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, képviselt szervezet neve; 

• Az adatkezelés célja: online adományozás az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány 

részére; 

• Az adatkezelés időtartama: az értintetti hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett 

hozzájárulása alapján max. 1 évig; 

• Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az adatok ismeretének hiányában az 

online adományozási lehetőség nem biztosítható. 

6.2. ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT 

Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogadja az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot: 

" Tudomásul veszem, hogy az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (1012 Budapest, Lovas út 4/C) 

adatkezelő által a www.aszikla.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra 

kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az 

alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a 

SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-

aff / " 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és megfelelő 

információtechnológiai biztonság mellett kezeli.  

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

A felhasználó bármikor kérheti személyes adatai törlését vagy módosítását, kérhet felvilágosítást a 

személyes adatainak kezeléséről, tiltakozhat az adatkezelés ellen vagy kérheti azok átadását az  alábbi 

elérhetőségeinken: 

• E-mail: info@aszikla.hu 

• Levelezési cím: 1012 Budapest, Lovas út 4/C 

Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a Szolgáltató megsértette valamely, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében 

panasszal élhet postai úton vagy e-mail-ben. A vezető a panasz teljes körű, alapos kivizsgálását rendeli 

el az adatvédelmi felelős bevonásával.  

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének vizsgálatára a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 

Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti. 

https://simplepay.hu/vasarlo-aff
https://simplepay.hu/vasarlo-aff
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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A felhasználó az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az üzemeltető székhelye, 

illetve választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. 

9. SZERZŐI JOGOK  

A Szolgáltató weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalakról értesüléseket 

átvenni linkelt hivatkozással és az eredeti információ módosítása nélkül lehet. A lapra utaló egyértelmű 

hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni. 

 

Érvényes: 2022. 09. 01-től visszavonásig. 

 


