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1.

Előzmények

A Koraszülöttekért Országos Egyesületet (KORE) létrehozásával az volt a célunk, hogy sorstársaink
számára segítséget nyújtsunk információadással, tapasztalataink megosztásával, társadalmi
összefogást kezdeményezzünk a szakértők és az érintett családok bevonásával.
2012 óta a KORE egyik legnagyobb és legdinamikusabb projektje a „Ruhagyűjtés”, ennek keretében a
koraszülött intenzív osztályok részére állítunk össze és juttatunk el különböző textilcsomagokat.
Ugyanebben az évben meghonosítottuk Magyarországon a Koraszülöttek Világnapját, melynek
alkalmából azóta minden évben családi napot szervezünk az érintettek részére, ezzel is erősítve a
sorstársi összefogást. Emellett számos közintézményt és épületet lilával világíttatunk meg, mely szín
hivatott felhívni a figyelmet a koraszülés gyakoriságára és kifejezni a tiszteletet az érintett családok és
egészségügyi illetve pedagógiai dolgozók részére.
2016-ban a NaturAqua Egyesületünket kérte fel partnerként országos, minden koraszülött intenzív
osztályra kiterjedő projektjéhez, melynek keretében az osztályok jelentős anyagi segítséget kapnak a
családbarát koraszülött-ellátás megvalósításához, továbbfejlesztéséhez.
A Budapesti és Pest megyei Tiszti Főorvos és az Országos Vezető Védőnő jóváhagyásával és
támogatásával általunk kidolgozott „Védőnői Érzékenyítő Program” –on 2017-ig 900 fő védőnő vett
részt.
Hiánypótló információs füzetet írtunk meg és adtunk ki, melyet nyomtatott formában eljuttattunk a
Koraszülött Intenzív Osztályokra, letölthető formában elérhetővé tettük honlapunkon, a
www.koraszulott.com-on, .valamint 2018-ban már telefonos applikációként is elérhető.
Facebook-on létrehoztuk és üzemeltetjük a koraszülött tapasztalatcsere csoportot, amelyen jelenleg
több ezer érintett család megoszthatja egymással a koraszüléssel kapcsolatos tapasztalataikat, illetve
életre hívtuk az első szakmai-szülői rendezvényt, a KOREXPO-t mely lehetőséget teremt arra, hogy az
érintett családok és egészségügyi és pedagógiai dolgozók, fejlesztőpedagógusok közösen vitassák meg
az aktuális kérdéseket.
A KORE tagja az EFCNI-nek (European Foundation for the Care of Newborn Infants).
A fenti célokat a KORE mint szülői szervezet érte el, mindösszesen 25 érintett édesanya önkéntes
munkájával.
2.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése
Székhely
Telefon
Email
Honlap
Nyilvántartási szám
Adószám
Az adatvédelmi tevékenységért felelős személy
3.

Koraszülöttekért Országos Egyesület
6600 Szentes, Honvéd u. 10.
06204218771
info@koraszulott.com
www.koraszulott.com
06-02-0002881
18283114-1-06
dr. Kőrösi Barbara

A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető
módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
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4.

Az adatkezelés általános célja

A szerződéses partnerekkel, kórházi dolgozókkal, valamint a sortárs szülőkkel való kapcsolattartás az
együttműködés, projektek megvalósítása, információcsere érdekében.
5.

Kezelt adatok

5.1.

Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a másik
szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.
Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése.
Tevékenység
szerződéskötés

Magánszeméllyel kötött
szerződések (megbízás,
vállalkozás, szolgáltatás)

Adatfajta
név
e-mail cím
telefonszám
név
anyja neve
születési hely
születési idő
lakcím
vállalkozási engedély száma
e-mail cím
telefonszám
bankszámlaszám

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Jogos érdek

szerződéskötés
5+1 év
és teljesítés

Jogos érdek

szerződéskötés
5+1 év
és teljesítés

Az adatkezelés folyamata:
A szerződéskötési folyamat során a partnereink által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a
szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés megkötése, teljesítése és
kapcsolattartás céljából.
Amennyiben a partner cég munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően
kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos
érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő
rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a
korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V).
Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező, de hiányukban a szerződés nem köthető meg.
5.2.

Partnernyilvántartás

Érintettek: Koraszülött osztállyal rendelkező kórházak kapcsolattartói.
Adatkezelés célja: a kapcsolattartás megkönnyítése.
Tevékenység

Adatfajta
Jogalap
Cél
név
cím
Partnernyilvántartás
Jogos érdek Kapcsolattartás
e-mail cím
telefonszám

Adatvédelmi Tájékoztató
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Az adatkezelés folyamata:
A partnereink kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait egy táblázatban tartjuk nyilván, ezzel
megkönnyítve a gyors kapcsolatfelvételt. Az adatokat a partnereink által kifejezetten kapcsolattartási
céllal átadott névjegyek, illetve küldött e-mailek tartalma alapján rögzítjük.
Amennyiben a partner cég munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, ezeket az adatokat jogos
érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben
a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló
munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V).
Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező. Az adatokat nem továbbítjuk más számára.
5.3.

Számlák kezelése

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély, aki velünk szerződést köt.
Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.
Tevékenység
számlázás

Adatfajta
név

Jogalap
Jogi kötelezettség
teljesítése

Cél
bizonylat
kiállítása

Őrzési idő
A bizonylat kiállítását követő
8+1 év

Az adatkezelés folyamata:
Egyéni vállalkozó partnereink és magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes
adatot. Ezeket az iratokat 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.
Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem
állítható ki.
Az adatok továbbításra kerülnek a könyvelést végző partner, valamint ellenőrzés esetén az illetékes
szerv (NAV) részére.
5.4.

Egyesületi tagnyilvántartás

Érintettek: minden egyesületi tagunk.
Adatkezelés célja: Az egyesület tagságának nyilvántartása.
Tevékenység

Adatfajta
név
Tagnyilvántartás születési idő
lakóhely

Jogalap
Jogi
kötelezettség
teljesítése

Cél
Tagság
naprakész
nyilvántartása

Őrzési idő
A tagság fennállásáig

Az adatkezelés folyamata:
Az egyesület tagjainak nyilvántartása jogszabályban előírt kötelezettség. A tagok belépéskor megadják
adataikat, melyeket a tagság fennállásáig megőrzünk.
Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező.
Az adatok továbbításra kerülnek a velünk szerződésben álló ügyvédi iroda, valamint erre irányuló
megkeresés esetén a Bíróság részére.
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5.5.

Önkéntesek bemutatása

Érintettek: Önkéntes segítőink, valamint gyermekeik.
Adatkezelés célja: Az önkéntesek és online segítők bemutatása.
Tevékenység
Önkéntesek és
online segítők
bemutatkozása a
honlapon

Adatfajta

Jogalap

név
fénykép

hozzájárulás

bemutatkozó szöveg

Cél
Az egyesület
munkáját segítő
önkéntesek és online
segítők bemutatása

Őrzési idő
Hozzájárulás
visszavonásáig

Az adatkezelés folyamata:
Önkénteseink, valamint online segítőink maguk szolgáltatnak tartalmat bemutatásukhoz. Külön
dokumentumban nyilatkoznak az adatkezeléshez történő hozzájárulásukról.
A weboldalunk üzemeltetője, valamint a tárhely-szolgáltató is hozzáfér ezekhez az adatokhoz.
5.6.

Rendezvények szervezése

Érintettek: Rendezvényen való részvételre regisztrálók, valamint a rendezvények résztvevői.
Adatkezelés célja: A rendezvények megszervezése, lebonyolítása, marketing tevékenység
Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő
Hozzájárulás
név
visszavonásáig, de
Rendezvények
Rendezvény
legfeljebb a
e-mail cím
szervezéséhez
hozzájárulás
szervezése, regisztráció rendezvény
névsor
résztvevők száma
időpontját követő 1
(gyerek, felnőtt)
évig
Promóció, az önkéntes
Rendezvényeken
munka népszerűsítése
készült
Hozzájárulás
képmás, hang
Hozzájárulás (Közösségi oldalakon,
fényképek,
visszavonásáig
saját honlapon
videófelvételek
megosztás)
Az adatkezelés folyamata:
Rendezvényeinken általában regisztrációhoz kötött a részvétel. Ennek során a résztvevők előzetes
tájékoztatás után, önkéntes hozzájárulásuk alapján adják meg személyes adataikat.
A rendezvényeken készült fényképek, illetve videófelvételek az azokat készítő vállalkozó által is
kezelésre kerülnek.
Az adatok megadása nem kötelező, de a rendezvényen való részvétel feltétele lehet.
5.7.

KOREcsomag

Érintettek: A KOREcsomagot igénylő természetes személyek.
Adatkezelés célja: A KOREcsomag eljuttatása érdekében kapcsolattartás a koraszülött babát nevelő
családokkal.
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Tevékenység

KOREcsomag

Adatfajta
Jogalap
Cél
Őrzési idő
név
cím
Hozzájárulás
telefonszám
visszavonásáig,
e-mail cím
A ruhacsomag
de legfeljebb a
hozzájárulás eljuttatása a
gyermek neme
csomag
család részére
gyermek várható
visszaküldését
hazaengedésének ideje
követő 1 hónapig
gyermek várható hazaengedési
súlya

Az adatkezelés folyamata:
A kórházból hazatérő koraszülött babák részére lehetőség van a KOREcsomag igénylésére. Ehhez a
www.korecsomag.hu weboldalunkon lehet az igénylést leadni, illetve az ott megadott e-mail címre
küldött üzenetben. Az igényléshez szükség van a fenti személyes adatok megadására. Ezek az adatok
nem kerülnek átadásra harmadik fél számára.
Az adatok megadása nem kötelező, de a csomag küldésének a feltétele.
6.

Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk
kezelt személyes adatok biztonságáról.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokhoz csak azok a tagjaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van
azok megismerésére.
Az adatok biztonsága érdekében






az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a
lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes
vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben
intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai
hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események
felderítéséről
az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

Az interneten hozzánk továbbított elektronikus üzenetek (pl. e-mail) a továbbítás alatt nyilvános
hálózatokon mennek keresztül, ily módon sérülékenyek. A KORE az érzékeny adatok fogadásánál és
továbbításánál – az igényeknek megfelelően – előnyben részesíti a titkosított üzenetküldést.
7.

Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek személyes adatait csak az 5-ös pontban, valamint az
itt megfogalmazott esetekben továbbítjuk más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági
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megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében
bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való együttműködés, közreműködő
szervezet felé történő adatszolgáltatás), ilyen esetben az érintettet mindig tájékoztatjuk. Amennyiben
az adatátadás túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett
hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.
A számlakezelési tevékenységünkhöz vállalkozásunk adatfeldolgozót vesz igénybe, ugyanis a
könyvelést külső vállalkozó – Erika és Béla Bt (székhelye: 6600 Szentes Soós u. 1. adószám: 201409711-06) – végzi. A vele megkötött szerződésünk része az adatfeldogozásról szóló megállapodás, mely
biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával,
kizárólag az utasításunknak megfelelően végzi az adatok kezelését.
A weboldalunk üzemeltetője az Inflex Studio Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 18. tetőtér
24757902-2-41, a tárhelyet pedig az Ufotech Kft. Telefonszám: +36-30/215-6737 E-mail cím: info
[kukac] ufotech.hu Székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96. szolgáltatja. Mindkét társasággal
adatfeldolgozói szerződésben rögzítettük az adatkezelési tevékenységre vonatkozó
megállapodásunkat.
Rendezvényeinken, valamint néhány projekt megvalósítása során fényképészt (Nagy Mihály e.v.
Székhely: 5400 Mezőtúr Csugar tanya 125. adószám: 66973072-1-36). A vele kötött szerződésünkben
rendelkezünk a közös adatkezelés szabályairól is.
8.

Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:








Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
Hogy hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
Az adatkezelés korlátozását kérni
Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az alábbi elérhetőségeink használatával, írásban gyakorolhatják. Minden
megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül
válaszolni.
Elérhetőségeink a joggyakorlás érdekében:
Postai levélben: 6600 Szentes, Honvéd u. 10.
E-mailben: info@koraszulott.com címen.
Személyesen: A 06204218771-es telefonszámon egyeztetett módon.
Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem
tudjuk azonosítani a hívó felet.
Jogaik megsértése esetén az érintettek elsősorban velünk vegyék fel a kapcsolatot, igyekszünk minden
esetben együttműködni a helyzet megoldása érdekében.
Amennyiben az érintetteknek további segítségre van szükségük a jogaik érvényesítésével
kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Adatvédelmi Tájékoztató
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Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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