
 
 

   
 

Önkéntes/aktivista jelentkezési lap kiskorúak számára 

Az Amnesty International több mint 10 millió ember globális mozgalma, akik kiállnak az igazságtalanságok ellen. Egy olyan 

világért kampányolunk, ahol mindenki jogai érvényesülnek. Olyan emberek támogatnak minket, mint te. Mindenfajta 

politikai ideológiától, gazdasági vagy vallásos érdekektől függetlenek vagyunk. Egy kormány sem mentesülhet a 

megfigyelésünk alól. Egy eset sem reménytelen. 

Önkéntesként vagy aktivistaként: 

• részt vehetsz a kampányaink előkészítésében és lebonyolításában 

• aláírhatod és terjesztheted a petícióinkat 

• infópultozhatsz rendezvényeinken 

• részt vehetsz demonstrációinkon, akcióinkban és azok előkészítésében is 

• segíthetsz a toborzásban, adománygyűjtésben 

• közreműködhetsz a Fénypont hálózatunk bővítésében 

• Önszerveződő csoportot alakíthatsz, vagy csatlakozhatsz meglévő ifi csoportjaink egyikéhez! 

A jelen jelentkezési lap aláírásával jelentkezem az Amnesty International Magyarországhoz („Amnesty”) – választásom 

szerint – önkéntesnek/aktivistának. 

ADATOK MEGADÁSA ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS  

(kérjük, töltsd ki az alábbiakat, ha az alábbi célokból az Amnesty kezelheti ezeket az adataidat): 

Nevem: ____________________________ 

E-mail címem: _______________________ 

A nevem és e-mailcímem megadásával hozzájárulok, hogy az Amnesty ezeket az adataimat abból a célból kezelje, hogy 

nekem e-maileket küldjön az Amnesty tevékenységeiről és az Amnesty tevékenységében önkéntesként/aktivistaként való 

részvételi lehetőségekről. 

Születési dátumom (év-hó-nap): ____________________ 

Születési dátumom megadásával hozzájárulok, hogy az Amnesty ezt az adatomat abból a célból kezelje, hogy engem az 

életkoromnak megfelelő programokról, önkéntesként/aktivistaként való kapcsolódási lehetőségekről tájékoztathasson. 

Lakóhelyem (csak a település neve): ______________________________ 

Lakóhelyem megadásával hozzájárulok, hogy az Amnesty ezt az adatomat abból a célból kezelje, hogy a lakóhelyemnek 

megfelelő programokról, önkéntesként/aktivistaként való kapcsolódási lehetőségekről tájékoztasson. 

A hátoldali adatkezelési tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem. 

 

Dátum: ______________________________ 

A jelentkező aláírása: _______________________ 

 

18 év alatti személy lévén a jelentkezési lap aláírásához szükséges szülői/törvényes képviselői hozzájárulás: 

Szülői/törvényes képviselői aláírás: ____________________________  



 
 

   
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) alapján 

Ki az adatkezelő? Az Amnesty International Magyarország Egyesület (1054 Budapest, 

Báthory u. 4.; tel.: +36-1-321-4799; e-mail: office@amnesty.hu) 

Ki az adatkezelő képviselője? Kéri András elnök (e-mail: keri.andras@amnesty.hu)  

Ki az adatkezelő adatvédelmi felelőse? dr. Hacsi Gábor (e-mail: 

hacsi.gabor@amnesty.hu) 

Mi célból kezeljük a személyes adataidat?  

Az általad megadott személyes adataidat (név, e-mail cím, telefonszám) az aktivista 

tevékenységedhez szükséges mértékben, e célból kezeljük, így azért, hogy azonosítani 

tudjunk, és hogy tartsuk veled a kapcsolatot az aktivista munkáddal kapcsolatban. 

Születési dátumodat azért kezeljük, hogy az életkorodnak megfelelő tevékenységeket 

tudjunk neked ajánlani. Településedet mint személyes adatot azért kezeljük, hogy az 

aktivista csoportok tevékenységét megfelelően tudjuk koordinálni. Ehhez adott külön 

hozzájárulás esetén nevedet és e-mail címedet a célból, hogy neked e-maileket küldjünk 

az Amnesty tevékenységeiről és az Amnesty önkéntesként/aktivistaként való 

támogatásának lehetőségeiről. 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?  

A te önkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). 

Tájékoztatunk arról, hogy a személyes adataid szolgáltatása nem jogszabályon vagy 

szerződéses kötelezettségen alapul, és szerződés kötésének nem előfeltétele, valamint 

nem vagy köteles a személyes adataidat megadni, továbbá nem jár következményekkel 

az adatszolgáltatás elmaradása. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre 

vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adataidhoz? A személyes adataidhoz az Egyesület 

munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében. Ezt meghaladóan 

kizárólag az Egyesület belső CRM-rendszerének fejlesztője (Reflexive Communications 

Polgári Jogi Társaság, 1039 Budapest, Ady Endre u 60., communications@reflexive.hu), 

informatikai tanácsadója (Lovas Gergely e.v., 1027 Budapest, Margit krt. 64/B., 

gergely.lovas@outlook.com) és rendszergazdája (Xineon-IT Műszaki Szolgáltató Kft., 1138 

Budapest, Népfürdő utca 37. 3. em. 9., info@xineon-it.hu) férhetnek hozzá mint 

adatfeldolgozók, akikkel az adataid biztonságát garantáló szerződést kötünk. Adataidat 

egyébként nem tesszük elérhetővé, nem továbbítjuk senkinek.   

A személyes adataidat meddig tároljuk? Adataidat a hozzájárulásod megadásától 

számított 3 évig kezeljük, utána töröljük azzal, hogy ha ugyanezekre az adatokra új 

hozzájárulást adsz, adataidat az új hozzájárulást követő 3 évig kezeljük, azaz a 3 év 

meghosszabbodik. 

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban? 

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

tájékoztatást kérhetsz tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidat kezeljük-e. 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogodban áll információt kérni tőlünk arról, hogy 

milyen személyes adataidat, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi 

ideig kezeljük, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataidhoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adataidat, 

ideértve különösen az EU-n kívüli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. 

A tájékoztatás iránti kérelmedre legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott 

elérhetőségre küldött e-mail-ben válaszolunk. Jogodban áll a személyes adataidhoz 

hozzáférést kapni akként, hogy az érintett személyes adataidat e-mail-ben megküldjük 

neked. 

A helyesbítéshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben kérheted, 

hogy késedelem nélkül módosítsuk valamely pontatlan személyes adatodat, illetve 

kérheted a hiányos személyes adataid kiegészítését. 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben kérheted, 

hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adataidat, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

a) a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 

vagy kezeltük; 

b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

c) tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) a személyes adataidat jogellenesen kezeltük; 

e) személyes adataidat a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben kérheted, 

hogy a személyes adataidra az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

a) vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adataid törlését, és ehelyett kéred azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de te 

igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a 

te jogos indokaiddal szemben. 

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te 

hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A tiltakozáshoz való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben bármikor 

tiltakozhatsz személyes adataidnak a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló 

kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve, 

ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben bármikor 

tiltakozhatsz személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, amely esetben adataid a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben kérheted 

tőlünk, hogy az általad megadott, rád vonatkozó személyes adataidat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és jogodban áll ezeket az 

adatokat egy másik személynek továbbítani anélkül, hogy ezt mi bármiben is 

megakadályoznánk. Ezek a jogok akkor illetnek meg, ha az adatkezelés a hozzájárulásodon 

vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása során kérheted, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – a személyes adataidat közvetlen továbbítsuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt 

kérjük, hogy panaszodat először nekünk küldd el, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a 

jogszerű állapotot helyreállítsuk. 

A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot 

kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és 

elérhetőségei a következők:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu). 

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert 

kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – 

választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve bármikor dönthetünk 

arról, hogy a folyamatban levő adatkezelést új adatkezelési céllal egészítjük ki, ezért 

fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk. A jelen Tájékoztató 

módosításáról téged értesítünk az általad megadott elérhetőségek valamelyikén. 
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