
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

 

A MAZS Alapítvány, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, (továbbiakban érintett), 

hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során 

az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek 

értelmében jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában és papír 

alapon az Alapítvány irodájában érhető el. A közérthető tájékoztatás értelmében az adatkezelő, 

a Szabályzata alapján a jelen rövidített tájékoztatót teszi közzé ügyfelei, mint érintettek részére. 

A jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.  

  

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja: 

 

• Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat  

 

A MAZS Alapítvány a nehéz helyzetben lévő zsidó gyermekek, családok támogatására hozta 

létre a Családsegítő Szolgálatot 2004-ben, amelyet a gyermekeket nevelő zsidó családok 

komplex szociális ellátásának kialakítására és fejlesztésére használnak fel.  

A támogatott családokkal 3 szakképzett családgondozó szociális munkás foglalkozik. 

Feladatuk az egyéni tanácsadás, családra szabott támogatási lehetőségek felkutatása, 

biztosítása, más szociális intézményekkel való kapcsolattartás, (további lehetőségek keresése), 

a családok, gyermekek bevonása a közösségi életbe, programokba.  

Fentieken túlmenően mentálhigiénés szolgáltatást nyújtanak a pszichológusok.  

Az önkéntes programokért Önkéntes program koordinátor a felelős, akinek feladata - igény 

esetén - önkéntes segítők bevonása a család életébe, pl. korrepetitor biztosítása tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekek számára, vagy „Pótnagyi” keresése a család számára.  

A közösségi és szabadidős programokat a Közösségi program koordinátor felügyeli, az ő 

feladata pl. a Jaffe nyári táborok szervezése, vezetése is. 

A családsegítő szolgálat munkatársai minden ügyféllel kötnek írásban egy együttműködési 

megállapodást. Ez a szerződés segít pontosítani a szükségleteket és a problémákat.  A Heszed 

segédeszköz kölcsönzőben kölcsönzési szerződést írnak alá a felek. Adatok köre: Név, anyja 

neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, kliensszám (amennyiben kliens), telefonszám, e-mail 

cím, 2 tanú aláírása a végén (név, cím, szem. ig.), tényleges használó adatai (név, cím, telefon, 

e-mail).  

 

adatkezelés célja GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett 

hozzájárulása, és szerződés teljesítése)  

az érintettek kategóriái - Izraelita vallású, származású, illetve kötődésű 

családok, akik legalább egy 18 év alatti 

gyermeket nevelnek. A program munkatársai 

kérhetnek zsidósági igazolást a jelentkező 

családtól. 

- 18 év feletti fiatal csak akkor részesülhet a 

program szolgáltatásaiból, ha nappali tagozatos 

hallgató, de ebben az esetben sem haladhatja 

meg életkora a 25 évet. 



- Más képességű (testi és/vagy értelmi 

képességei miatt hátrányos helyzetű) gyermek, 

fiatal esetében az életkorhatár szintén 25 év. 

- Állami gondozásba került, gyámság alatt lévő, 

illetve nevelőszülőknél élő zsidó gyermekek. 

személyes adatok köre Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

tel.szám, e-mail, szem.ig. Szám, családi 

állapot, egészségi állapot, vallási hovatartozás, 

munkakereső képesség (pl. Rokkantnyugdíjas), 

banki adatok 

adattovábbítás 3. személyek részére Igen: szolgáltató partnereknek, szerződés 

alapján 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő 8 év 

biztonsági intézkedések Adatlapok elzárható szekrényben, csak a 

szociális munkások és a programvezető férhet 

hozzájuk. 

 

• Mentor program  

 

A Mentor program célja az iskolás gyerekeknek olyan segítő kezet nyújtani, egy mentor által, 

aki a közös tanulásban, korrepetálásban társ, partner is.  

 

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett 

hozzájárulása, és szerződés teljesítése)  

az érintettek kategóriái Támogatott gyerekek és a fiatal önkéntes 

mentorok 

személyes adatok köre Név / születési név / születési hely / születési 

dátum/ anyja neve / állandó lakcím / 

tartózkodási hely / telefonszám / e-mail cím 

adattovábbítás 3. személyek részére Nem 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő 5 év 

biztonsági intézkedések Az önkéntes szerződések a HR szobában 

vannak elzárva 

 

• Önkéntes program 

 

A MAZS által szervezett, illetve fenntartott szinte valamennyi programba várnak önkéntes 

segítőket.  



  

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a., és b. pont (érintett 

hozzájárulása, és szerződés teljesítése)  

az érintettek kategóriái Önkéntesek 

személyes adatok köre Név /születési év/ telefonszám / emailcím / 

születési hely / anyja neve / állandó lakcíme / 

tartózkodási címe 

adattovábbítás 3. személyek részére Nem 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő 8 év 

biztonsági intézkedések Szerződéseket a HR szobában tárolják 

 

 

• Narancsliget Adományközpont  

 

A Narancsliget Adománybolt az arra alkalmas ruhákat és használati tárgyakat várja 

magánszemélyektől és intézményektől is, melyeket az Adományboltban eladnak. 

 

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. pont (érintett 

hozzájárulása) 

az érintettek kategóriái Adományozók 

személyes adatok köre Név /lakcím / emailcím  

adattovábbítás 3. személyek részére Nem 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő 3 év 

biztonsági intézkedések Az adományozási szerződések zárható fiókban 

vannak. 

 

• Holokauszt Túlélők Programja /Welfare/  

 

A Holokauszt Túlélők Programja a második világháború zsidó üldözötteinek szociálisan 

rászorult csoportját segíti. A program legfontosabb forrása a Claims Conference, amelynek 

támogatásával különféle szolgáltatásokat nyújt, hogy az idős, sokat szenvedett emberek minél 

tovább otthonuk megszokott biztonságos környezetében maradhassanak. 

  

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. és b. pont (hozzájárulás és 

szerződés teljesítése) 

az érintettek kategóriái Zsidó származású, a II. Világháború alatt 

származása miatt üldöztetést elszenvedett és 



jelenleg Magyarországon élő holokauszt túlélő 

jogosult a Claims Conference által 

finanszírozott szolgáltatásokra. (pontos 

jogosultság a mindenkori Claims Conf. 

definíció szerint) 

személyes adatok köre Név / anyja neve / születési idő, hely / lakcím / 

személyi igazolvány száma / jövedelmi 

igazolás/ származási igazolás/ holokauszttal 

érintettség igazolása / egészségügyi adatok, egy 

háztartásban élő jövedelemigazolása 

adattovábbítás 3. személyek részére Igen: szolgáltató partnereknek, szerződés 

alapján 

adattovábbítás külföldre Claims Conference részére, német kormány, 

American JDC részére. 

adatmegőrzési idő  Claims 8 évet ír elő, OEP 50 évet 

biztonsági intézkedések Adatlapok zárható szekrényekben, a Welfare 

adatbázishoz pedig csak egyedi jelszóval lehet 

hozzáférni 

 

• Bálint Ház  

 

A Bálint Ház a magyar zsidó közösség otthona. Közösségi térként programjaikkal minden 

tartalmas élményre vágyó embert várnak.  

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. pont (hozzájárulás) 

az érintettek kategóriái Programokban résztvevők 

személyes adatok köre Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám 

adattovábbítás 3. személyek részére Nem 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő A programban való részvétel időtartama alatt, 

de maximum 3 év. 

biztonsági intézkedések „Habel” rendszerben kerül lementésre, 

amelyhez a Bálint ház dolgozói férnek hozzá. 

Aláírt dokumentumok az Alapítvány 

központjában kerül tárolásra. 

 

• ZSIFI – IKI-vel, Gólemmel, Izraeli követséggel közösen, adattovábbítás kérdése 

 

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. pont (hozzájárulás) 



az érintettek kategóriái Programokban résztvevők 

személyes adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám 

adattovábbítás 3. személyek részére Gólem színház 

adattovábbítás külföldre ZSIFI – IKI, Izraeli Nagykövetség  

adatmegőrzési idő A programban való részvétel időtartama alatt 

biztonsági intézkedések Aláírt dokumentumok az Alapítvány 

központjában, zárt szekrényben kerülnek 

tárolásra. 

 

• Judafest – Gólem Színház szervezi 

 

Az Alapítvány célja, hogy a Judafest rendezvényeken keresztül közelebb hozza az emberekhez 

a kortárs zsidó kultúrát, mégpedig az egyes művészeti ágak hazai és nemzetközileg is ismert és 

elismert képviselőinek közvetítésével. Emellett szeretnének minél több zsidó embert 

bekapcsolni a zsidó közösségi életbe, alkalmakat teremteni a barátkozásra és közös kulturális 

gyökerek megismerésére, miközben tartalmas kikapcsolódást és szórakozást is kínálnak. 

 

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. pont (hozzájárulás) 

az érintettek kategóriái Programokban résztvevők, meghívottak 

személyes adatok köre E-mail cím / korosztály / nem / melyik zsidó 

szervezet tagja 

adattovábbítás 3. személyek részére Igen, Gólem Színház 

adattovábbítás külföldre Nem 

adatmegőrzési idő A programban való részvétel időtartama alatt 

biztonsági intézkedések A kitöltött lapok Berényi Péter (Bálint Ház 

operatív igazgatója) fiókjában vannak elzárva, 

és az adatbázisban szerepelnek, melyhez a 

Bálint ház dolgozói férnek hozzá. 

 

• Adományozók adatainak kezelése általában 

 

adatkezelés célja és jogalapja GDPR 6. cikk (1) a. pont (érintett 

hozzájárulása) 

az érintettek kategóriái Adományozók, 1% adományozók  

személyes adatok köre Név /lakcím / emailcím / /bankszámlaszám  

adattovábbítás 3. személyek részére Nem 



adattovábbítás külföldre Csak akkor, ha az összeg meghaladja a 2000 

USD-t és az adományozó hozzájárul, hogy 

kiadjuk az adatát JDC-nek 

adatmegőrzési idő 8 év 

biztonsági intézkedések Jogosultság kezelt pénzügyi rendszerben 

tárolódnak az adatok 

 

 

Adatfeldolgozók köre: 

A Szabályzat Adatfeldolgozókra vonatkozó mellékletében megjelölt természetes és jogi 

személyek. 

Érintettek jogai: 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes 

adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés 

időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra 

vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek 

igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás 

jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.  

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van. 

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító 

adatokat megismerheti, a dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - 

másolatot kaphat.  

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 

válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – 

bírósághoz fordulni.  

Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

web: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 


