
A Pécsi Közösségi Alapítvány 
“Alumni Kérdőíve” 

által megvalósított adatfelvételhez kapcsolódó adatkezelési nyilatkozata 
 
A Pécsi Közösségi Alapítvány (a továbbiakban: PKA) kijelenti, hogy a címben 
hivatkozott „Alumni Kérdőívre” támaszkodó adatfelvétel során a rendelkezésére 
bocsátott személyes adatok (a válaszadó neve, e-mail címe) kezelését a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) és azinformációs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseire figyelemmel végzi. A PKA kijelenti, hogy az adatkezelési 
tevékenység során a fent hivatkozott foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan 
betartásával jár el. Így különösen: 
 
- A PKA „Alumni Kérdőívében” kért személyes adat (név, e-mail cím) megadása 
önkéntes. 
- A PKA az „Alumni Kérdőív” kitöltése során vele közölt személyes adatokat 
harmadik félnek nem adja át. 
- Az adatfelhasználás célja: a nevének, illetve e-mail címének megadásával ehhez 
hozzájáruló személyeknek a PKA tevékenységéről történő rendszeres (pl. hírlevél), 
vagy eseti téjékoztatása, megkeresése. 
- A PKA úgy tervezi meg és végzi az „Alumni Kérdőívhez” kapcsolódó adatkezelési 
műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek személyes adatainak (név, e-mail cím) 
védelmét. A PKA, mint adatkezelő gondoskodik a vele közölt/tudomására jutott 
személyes adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. A PKA ezeket az adatokat védi a jogosulatlan 
hozzáférés ellen. 
- A PKA biztosítja az adatkezelésben érintettek jogainak érvényesülését. Ennek 
megfelelően az érintett kérheti, hogy a PKA az adjon tájékoztatását személyes 
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti a 
korábban önként megadott személyes adatainak törlését vagy zárolását. 
- A PKA törli a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adat 
kezelése jogellenes, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elrendelte. 
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