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Adatkezelési Tájékoztató 

SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 

Hatályos: 2020. 01. 01-től visszavonásig 

 

 

Kik vagyunk?  

 

Cégnév: Salva Vita Alapítvány  

Cím: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A  

Ügyvezető: Vég Katalin  

Email: info@salvavita.hu  

Telefon: 06-70/452-4069  

 

Mit csinálunk?  

 

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk 

teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól. 

Személyes adataid védelme számunkra kiemelten fontos szempont. Adataidra vigyázunk, 

titkosított csatornákon mozgatjuk, és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel 

más célra, mint amire megadtad azokat. Van weboldalunk, mérjük használatát, naplózunk 

biztonsági okokból, van online marketingünk célzott kampányokkal, kezeljük megadott 

adataid. Ha kéred, azonosítás után kiadjuk adataidat. Ha kéred, töröljük adataidat. 

 

Kijelentem, hogy a https://www.veledkezdodik.org/ weboldalon található űrlapok kitöltése, ott 

adataim megadása az adatkezelési tájékoztató megismerése és abban foglaltak elfogadása 

után történt, önkéntes és kifejezett. 

 

hozzájárulásomat 

 

adom ahhoz, hogy a fentebb megjelölt személyes adataimat a   

Salva Vita Alapítvány mint adatkezelő az alábbi célokra kezelje. 

Cégnév: Salva Vita Alapítvány  

Cím: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A  

Ügyvezető: Vég Katalin  

Email: info@salvavita.hu  

Telefon: 06-70/452-4069  

Weboldal: https://salvavita.hu  

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma: Pk.61.650/1993/1. Fővárosi Bíróság  

Nyilvántartási szám (Főv. Bíróság): 4400  

EU Adószám: HU18057409 

 

 

https://www.veledkezdodik.org/
mailto:info@salvavita.hu
https://salvavita.hu/
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Adatkezelés célja:  

 

Ecorys Poland (https://www.ecorys.com/), mint az EGT Alap és a Norvég Alap Ifjúsági 

foglalkoztatásért program lebonyolítója, a Salva Vita Alapítvány, mint nyertes pályázó partner 

részére nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése.     

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázat támogatója az Izland, Lichtenstein és Norvégia az EGT 

Alap és a Norvég Alap Ifjúsági foglalkoztatásért program jogosult anonimizált statisztikai 

adatokba történő betekintésre, ill. statisztikai célú felhasználásra.  

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat csak a Salva Vita alapítvány titoktartásra 

kötelezett tisztségviselői és munkavállalói, valamint a projekt lebonyolításában résztvevő 

titoktartásra kötelezett közreműködői, szakemberei ismerhetik meg.    

 

A személyes adataim továbbítása kizárólag az alábbi személyek részére kerülhet sor:  

- Ecorys Poland  

- EGT Alap és a Norvég Alap Ifjúsági foglalkoztatásért program  

 

Az adatkezelés időtartama:  

 

Az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, ahol ennek jogszabályi 

akadálya van, úgy legfeljebb a személyes adatok közlésétől számított 10 év. 

 

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az 

érintett önkéntes hozzájárulása.  

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

 

Az érintett kérheti a Salva Vita Alapítványtól  

a/ Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről. 

A Salva Vita Alapítvány köteles a kérelem benyújtástól számított legrövidebb idő alatt 

legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  

b/ Személyes adatainak helyesbítését. 

c/ Személyes adatainak – jogszabályon alapuló adatkezelés kivételével – törlését vagy 

zárolását. 

Ha a Salva Vita Alapítvány helyesbítés, zárolás vagy törlési kérelmet nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

Az ilyen kérelem elutasítása esetén a Salva Vita Alapítvány tájékoztatja a kérelmezőt 

a bírósági jogorvoslat továbbá a NAIH-hoz történő fordulás lehetőségéről. 

d/ Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. 

https://www.ecorys.com/
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A Salva Vita Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz és döntéséről írásban tájékoztat.  

Ha a Salva Vita Alapítvány a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és 

az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében.  

Ha az érintett a Salva Vita Alapítvány döntésével nem ért egyet, ill. a Salva Vita 

Alapítvány a fenti bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, úgy az érintett az Info.tv. 22. 

§-a értelmében a NAIH-hoz fordulhat.  

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait a Salva Vita Alapítvány (1116 

Budapest Albertfalva utca 3/A) címére megküldve teheti meg.  

 

 


