MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
Adatkezelési Tájékoztatója
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az általa kezelt személyes adatokról az érintettek tájékoztatása
érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény ("Infotv.") rendelkezéseire, továbbá a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ("Általános Adatvédelmi Rendelet")
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé az Infotv. 20. § (2) és
(4) bekezdésében, illetőleg 2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14
cikkeiben foglalt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése érdekében.
1. Ki az adatkezelő?
Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (székhelye: H1173 Budapest, 1172 Budapest, Lokátor út 3. Tel:(36-1) 261 3991, Fax: (36-1) 253 0003 e-mail:
elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu;
honlap:
http://www.elelmiszerbank.hu,
továbbiakban
"Egyesület"). Az Egyesület akkor kezeli az Ön adatait, ha Ön kapcsolatba lép velünk, támogatónak
jelentkezik, támogatást nyújt nekünk, feliratkozik hírleveleinkre vagy valamely programunkon vesz
részt, melynek keretében a személyes adatait önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátja.

2. Mely adatkezelési célokból, milyen személyes adatokat kezelünk, mennyi ideig és kik
rendelkeznek hozzáféréssel a személyes adatokhoz?
Az általunk gyűjtött információk egy része személyes adatnak minősül. A kezelt adatok köre, az
adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak,
illetve címzettek köre az alábbi táblázatban kerültek bemutatásra:
Adatkezelés
megnevezése
célja

és

Önkéntes
jelentkezések kezelése
ideértve az önkéntes
tevékenységet
vállaló
személyek
nyilvántartását,
egymástól
való
megkülönböztetését és
a velük való rendszeres
kapcsolattartást; adatok
minőségének
biztosítását
és
a
visszaélésszerű
jelentkezések
kiszűrését.

Adatkezelés
jogalapja
/
jogos
érdekek
Az
érintett
hozzájárulása
(Infotv. 5. § (1)(a))
alapján,
2018
május 25-től az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (b)
pontja
alapján),
melyet az érintett
a
személyes
adatai
önkéntes
megadásával az
elektronikus űrlap
erre
vonatkozó
mezőinek
kitöltésével
ad
meg.
A
szükségesként
megjelült adatok
adatszolgáltatásán
ak
elmaradása
esetén
lehetséges, hogy
az
önkéntes
jelentkezését nem
tudjuk kezelni.
Az
önkéntes
tevékenység
végzésével
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja
a

Kezelt
köre

adatok

• önkéntes
jelentkezés típusa
(Szakirányú
önkéntesség; Irodai
önkéntesség;
Raktári
önkéntesség;
Alkalmi
önkéntesség)
és
szakmai tapasztalat
és
felajánlott
támogatás leírása;
(tevékenységhez
szükséges)
• korábbi
önkéntes
tevékenységek
időtartama
és
leírása;
(önkéntesen
megadható)
• önkéntes
tevékenység
díjazási
adatai
(tevékenységhez
szükséges)
• jelentkező
teljes
neve
azonosítás
céljából
(tevékenységhez
szükséges)
• e-mail
címe;
telefonszáma
kapcsolattartás
céljából
(tevékenységhez
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Adatkezelés
időtartama

Kik
férhetnek
hozzá
a
személyes
adatokhoz

Az érintett személy
adattörlési kérelmének
teljesítéséig,
ennek
hiányában az adatok
az
önkéntessel
fennálló
jogviszony
megszűnését
követően
a
számvitelről
szóló
2000. évi C. törvény
169.
§
szakasza
alapján 8 év múlva
törlésre kerülhetnek.
Ha
az
adatokra
számviteli
szempontból
nincs
szükség, az adatok az
önkéntessel fennálló
jogviszony
megszűnését
követően a Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény
6:22.
§ szakasza
alapján 5 év múlva
törlésre kerülhetnek.

A szükséges hozzáférés
elve alapján az
Egyesület, mint
Adatkezelő szervezetén
belül a kommunikációs
és pénzügyi
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel az
adatokhoz.

szerződés
teljesítése.
A visszaélésszerű
jelentkezések
(kéretlen
regisztrációk,
visszaélések)
megakadályozásár
a
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja
az
Egyesület
azon
elsőbbséget
élvező
jogos
érdeke
(a
95/46/EK irányelv
7. cikk f) pontja,
továbbá
2018
május 25-től az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (f)
pontja
alapján),
melynek
keretében
az
Egyesület
a
regisztráció során
megadott adatok
pontosságának
ellenőrzését
elvégzi nyilvános
adatbázisok
(cégnyilvántartás)
ellenőrzése,
szükség esetén az
érintettel
való
kapcsolatfelvétel
útján.

Adományok
és
felajánlások gyűjtése
(élelmiszerrel
történő
támogatás,
pénzadománnyal történő
támogatás,

Az
elektronikus
űrlap
erre
vonatkozó
mezőjének
bejelölésével Ön
önkéntesen
hozzájárul ahhoz,
hogy a megadott
személyes adatait
az Egyesület az
Önnel
való
kapcsolattartás
céljából az Ön
hozzájárulása
visszavonásáig,
vagy
a
jelen
tájékoztatóban
megjelölt
egyéb
esetben
az
itt
megjelölt időpontig
kezelje, és Önnel
az
Ön
által
önkéntesen
megjelölt
csatornákon
keresztül
kapcsolatba
lépjen.
Az
érintett
hozzájárulása
(Infotv. 5. § (1)(a) ,
2018 május 25-től
az
Általános
Adatvédelmi

szükséges)
• jelentkezés
vagy
regisztráció
időpontja az adatok
minőségének
fenntartása céljából
kerülnek kezelésre.
(tevékenységhez
szükséges)

• adományozó teljes
neve
(azonosítás
céljából szükséges)
• adományozó
országa (azonosítás
céljából szükséges)
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Az
adomány
rendelkezésre
bocsátását követően a
számvitelről
szóló
2000. évi C. törvény
169.
§
szakasza

A szükséges hozzáférés
elve
alapján
az
Egyesület,
mint
Adatkezelő szervezetén
belül a kommunikációs
és
pénzügyi

szolgáltatással történő
támogatás) és kezelése
és az adományozóval
való
kapcsolattartás
adatminőségi célokból.

Hírlevél küldése: Az
Egyesület
társadalmi
céljának
megvalósításához
kapcsolódó, reklámnak
nem
minősülő
tájékoztatás
küldése
elektronikus
(e-mail)
hírlevél útján, illetőleg
hírlevél-küldéssel
kapcsolatos
viselkedésalapú
információ gyűjtése a
hírlevél
hatékonyságának
méréséhez;
hírlevél
küldéssel
kapcsolatos
adatok
minőségének
biztosítása céljából.

Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (a)
pontja)
alapján,
melyet az érintett
a
személyes
adatai
önkéntes
megadásával az
elektronikus űrlap
erre
vonatkozó
mezőinek
kitöltésével
ad
meg.
Az
adomány
rendelkezésre
bocsátását
követően
az
adomány
juttatásával
kapcsolatos
számviteli
jogszabályokon
alapuló
adatkezelés
kötelező, amely az
Infotv. 5. § (1)(b)
pontján,
illetve
2018. május 25-től
az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (c)
pontján alapul)
Hírleveleket
és
egyéb anyagokat
Ön az erre a célra
létrehozott
check-box
megjelölésével
kérhet,
mely
adatkezelés
jogalapja az Ön
kifejezett
hozzájárulása (a
Reklámtörvény 6.
§
(1)-(2)
bekezdései
és
2001. évi CVIII.
törvény (Elkertv.)
14. (5) bekezdése
alapján, az Infotv.
5.
§
(1)(a))
alapján, továbbá
2018 május 25-től
az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (a)
pontja alapján).
Az
adatok
minőségének
biztosítására és a
hírlevél
hatékonyságának
mérésére
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja
az
Egyesület
elsőbbséggel bíró
jogos érdeke (a
95/46/EK irányelv
7. cikk f) pontja,
továbbá
2018

• e-mail
címe,
telefonszáma
(önkéntesen
megadható,
ha
kapcsolatfelvétel
céljából megadja);
• az adomány adatai
(adományozáshoz
szükséges)
• adományozás
céljának
leírása;
(adományozáshoz
szükséges)
• számlázási
cím
(adományozáshoz
szükséges)
•a
tranzakció
végrehajtásához
szükséges adatok,
így
bankszámlaszám,
adomány összege,
forrása,
adományozás
időpontja.
(adományozáshoz
szükséges)

alapján 8 év múlva
törlésre kerülhetnek.
Ha
az
adatokra
számviteli
szempontból
nincs
szükség, az adatok a
támogatás
rendelkezésre
bocsátását követően a
Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény
6:22.
§ szakasza
alapján 5 év múlva
törlésre kerülhetnek.

munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel
adatokhoz.

• teljes
név
azonosítás céljából;
(hírlevélhez
szükséges)
• email cím - az
Önnel
való
kapcsolattartás, email
küldése
céljából.
(hírlevélhez
szükséges)
• forrás:
az
az
információ, hogy az
érintett
hozzájárulása mikor
került megadásra és
milyen
forrásból
származik,
amely
adatok
az
adatminőség
biztosítása céljából
kerülnek kezelésre.
(hírlevélhez
szükséges)
• viselkedésalapú
információ, hogy a
címzett
mikor,
milyen IP címről
nyitotta
meg
a
levelet
és
mely
linkekre kattintott a
hírlevélben,
mely
adatokat a hírlevél
hatékonyságának
mérésével
kapcsolatosan kezel
az Egyesület, hogy
azt az információt
jövőbeli hírlevelek
küldésével
kapcsolatosan

Az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig.
Amennyiben
a
hírlevelünkre
feliratkozik,
úgy e
hírlevelekről
Ön
bármikor, korlátozás
és indokolás nélkül,
ingyenesen
leiratkozhat
a
következő
elérhetőségünkön: elel
miszerbank@elelmisz
erbank.hu
Továbbá,
ha Ön hírlevelet kap
tőlünk,
emlékeztetni
fogjuk Önt arra, hogy
bármikor lehetősége
van korlátozás és
indokolás
nélkül,
ingyenesen
leiratkozni.

A szükséges hozzáférés
elve
alapján
az
Egyesület,
mint
Adatkezelő szervezetén
belül a kommunikációs
munkatársak
rendelkeznek
hozzáféréssel
az
adatokhoz.
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az

A
pénzadományokkal
kapcsolatos
adatkezelésekre
és
adattovábbírásra
vonatkozó tájékoztatást
lásd
a
következő
pontban.

május 25-től az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (f)
pontja alapján).

Web-analitka
és
jelentéskészítés:
Az
Egyesület honlapjának
fenntartásával
és
a
honlap
hatékonyságának
mérésével
és
biztonságával
kapcsolatos
adatkezelés.

Az
Egyesület
elsőbbséggel
bíró jogos érdeke
a
weboldalával
kapcsolatos
látogatói
adatok
mérése
és
a
honlap
biztonságának
fenntartása.
E
szolgáltatások
igénybe vételével
kapcsolatos sütik
telepítéséhez az
Egyesület
a
felhasználó
hozzájárulását
kéri (az Infotv. 5. §
(1)(a))
alapján,
2018 május 25-től
az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés (b)
pontja alapján).

felhasználja.
A
hírlevél
hatékonyságának
mérése
az
Egyesület
jogos
érdekének minősül.
(hírevélhez
szükséges).
A honlap látogatása
és/vagy
regisztráció
során az Egyesület
rögzíti a felhasználók
IP
címét,
melyből
bizonyos
esetekben
következtetni lehet az
érintett
személyére,
ezen felül rögzíti az
operációs rendszer, a
böngésző típusát és a
látogatott oldal címét.
Az
adatmentésnek
elsősorban technikai
jellegű célja van, a
rendszer folyamatos
működéséhez
elengedhetetlen.
Az
adatrögzítés további
célja a felhasználói
szokások elemzése,
látogatottsági
statisztikák készítése,
mely a még magasabb
színvonalú
kiszolgáláshoz
nyújt
segítséget.

Az adatok legfeljebb
60 napig kerülnek
megőrzésre,
mely
időszakot követően az
adatok anonimizálásra
kerülnek.

A szükséges hozzáférés
elve
alapján
az
Egyesület,
mint
Adatkezelő szervezetén
belül az IT munkatárs
rendelkezik
hozzáféréssel
az
adatokhoz.
A honlap látogatottsági
és egyéb web analitikai
adatainak
független
mérését
a
Google
Analytics segíti külső
szolgáltatóként.
A
Google Analytics nem
rögzít olyan IP adatokat,
amelyekkel az Érintett
kétséget
kizáróan
azonosítható lenne. A
sütikkel
kapcsolatos
adatkezelés feltételei az
5. pontban, illetőleg a
Cookie Tájékoztatóban
kerültek leírásra.

Amennyiben Ön harmadik személyek (így munkavállaló vagy képviselő) személyes adatait adja meg
az Egyesület részére, úgy Ön szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az
adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb jogalappal rendelkezik az adatok szolgáltatásához.
Nem gyűjtünk gyermekektől személyes adatot. A honlapon 16 éven aluli személyek nem adhatnak
meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek. Az információk
rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el,
cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles
az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel
összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával
összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az
Egyesület Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles
biztosítani, és az Egyesületet ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
3. Milyen
különös
adatkezelésekre?

feltételek

vonatkoznak

a

pénzadománnyal

kapcsolatos

Pénzadománnyal történő támogatás esetén (banki fizetés, internetes kártyás fizetés) az érintettek az
adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó
mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti célokból történő
összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.
A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Egyesület által a
www.elelmiszerbank.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a CIB Bank
Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) mint további adatkezelő részére, amely
önállóan történő adatkezelése során az alábbi linken található módon kezeli az érintettek személyes
adatait:
https://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/bank_adatvedelmi_130513.pdf&type=relate
d
4
307097-v4\BUDDMS

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
A pénzadománnyal történő támogatás további részleteiről az alábbi hivatkozásokon keresztül kaphat
részletes tájékoztatást:
Banki fizetési tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:
http://elelmiszerbank.hu/hu/adomany/banki_fizetesi_tajekoztato.html#.Wbj523L-mUk
Internetes kártyás fizetési tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:
http://elelmiszerbank.hu/hu/adomany/kerdesek_es_valaszok_internetes_kartyas_fizetesrol.html#.Wbj5
3HL-mUk
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt.
oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat az Egyesület felé nem továbbítja. A CIB Bank
Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja,
és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak
megfelelően történik.
A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Egyesület által a
www.elelmiszerbank.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai továbbításra kerüljenek a CIB
Bank Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring, melynek jogalapjaa
95/46/EK irányelv 7. cikk f) pontja, továbbá 2018 május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés (f) pontja.
Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A
bankkártya adatokhoz sem az Egyesület, sem a CIB Bank Zrt. nem fér hozzá. Az Egyesület által
tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő
felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (CIB Bank Zrt.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
A Magyar Élelmiszerbank a honlapja (www.elelmiszerbank.hu) üzemeltetése és a levelezés
hosztingjával kapcsolatos adatkezelési tevékenységeihez vesz igénybe adatfeldolgozót.
Igénybe vett adatfeldolgozó
neve:

Adatfeldolgozó székhelye,
elérhetőségei:

Adatfeldolgozó tevékenysége
és hozzáférésének köre:

Farm Studio Korlátolt
Felelősségű Társaság

székhelye:1024 Budapest, Fillér
utca 23. 1. em 7.
telefon: +36 30 970 9586
e-mail: farm@farm.co.hu
weblap: http://farm.co.hu/
kapcsolattartó személye: az
ügyvezetés

Az adatfeldolgozó feladata az
Egyesület ügyfélkapcsolatkezelő rendszerének
karbantartása, fejlesztési és a
személyes adatok elektronikus
úton történő tárolása (hoszting
szolgáltatás nyújtása). Az
adatkezelés az önkéntes
jelentkezéseknél és adományok
és felajánlások gyűjtésénél 2.
pontban megjelölt valamennyi
adatra kiterjed.
Az adatfeldolgozó a vele
fennálló szerződés időtartama
alatt rendelkezik hozzáféréssel
a kezelt személyes adatokhoz.
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WELL Reklámügynökség
Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1126 Budapest,
Orbánhegyi út 50.
telefon: +36 1 350 7390
Fax: +36 1 350 7393
e-mail well@well.hu
weblap: http://www.well.hu
kapcsolattartó személye: az
ügyvezetés

Az adatfeldolgozó feladata a
www.elelmiszerbank.hu
weboldal üzemeltetetése. A
honlap látogatóinak és az
Egyesület hírleveire feliratkozók
jelen adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt
adataival kapcsolatos
adatfeldolgozási tevékenység,
személyes adatok elektronikus
úton történő tárolása (hoszting
szolgáltatás nyújtása), amely
valamennyi, Egyesület által
kezelt személyes adatra
kiterjed. Az adatfeldolgozó a
vele fennálló szerződés
időtartama alatt rendelkezik
hozzáféréssel a kezelt
személyes adatokhoz.

5. A Felhasználók IP címével és sütikkel kapcsolatos adatkezelés
A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során az Egyesület (illetve technikai kiszolgálója a Google
Analytics) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett
személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az
Egyesület honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény
növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ. Az Egyesület honlapjának üzemeltetése
során a rendszer a Cookie Tájékoztatóban tételesen felsorolt sütiket használja, amely sütik az ott
megjelölt módon és időtartamig őrzik meg az információkat.
6. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?
Az Ön személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük: az Egyesület minden
szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.
Az Egyesület, mint adatkezelő, és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatokat
bizalmasan kezeli. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:
•
az Egyesület és az adatfeldolgozó a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt
személyes adatokhoz az Egyesület és az adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt
személyes adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások vagy feladatok teljesítésére felhatalmazott
munkatársak férhetnek hozzá, akiket titoktartási kötelezettség terhel a kezelt személyes
adatokkal kapcsolatosan;
•
Az Egyesület irodája zárt. Az Egyesület számítógépeihez való hozzáférés jelszóval védett. Az
Egyesület gondoskodott arról, hogy az adatkezelésben közreműködő munkatársai és
adatfeldolgozó az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék.
7. Mely jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?
Az Ön jogai 2018. május 25. előtt:
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását,
Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog: Az Ön kérelmére az Egyesület, mint adatkezelő tájékoztatást
ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
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időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában,
az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz
még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Egyesület költségtérítést állapíthat meg.
Önt megilleti a helyesbítés joga: Az Egyesület a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem
felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Ön kérheti a személyes adatok zárolását és megjelölését: Az Egyesület zárolja a személyes adatot,
ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Egyesület megjelöli az általa kezelt
személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Önnek joga van az adatai törléséhez: Az Egyesület a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes,
az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére
25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus
úton közli az elutasítás indokait. Az Egyesület a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a
törlésről Önt, mint érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította,
kivéve, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét az értesítés mellőzése nem
sérti.
Önt megilleti a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adata kezelése ellen törvényben
meghatározott esetben, illetőleg akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Önt hírlevél küldésével kapcsolatosan minden esetben megilleti a tiltakozás joga.
Az Egyesület a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 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. Amennyiben Ön az adatkezelő döntésével nem
ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Önt megillető jogokat úgy gyakorolhatja, hogy Ön közvetlenül kapcsolatba lép az Egyesülettel
annak az 1. pontban meghatározott elérhetőségei útján. Ezzel kapcsolatosan az Egyesület kérheti
Önt, hogy Ön a jogai gyakorlását megelőzően azonosítsa magát.
Az Ön jogai a Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (2018. május 25-től)
2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján Ön jogosult többek között (az
irányadó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett):
(i) tájékoztatást kapni arról, hogy kezelünk-e, illetve milyen személyes adatokat kezelünk
Önről, és hogy ezen adatokhoz Ön hozzáférjen vagy azokról másolatot kérjen, és
(ii) kérni személyes adatai helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, ha az adatok pontatlanok
vagy azokat nem a vonatkozó követelményeknek megfelelően kezelik, és
(iii) személyes adatai Egyesület általi gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának
korlátozását kérni, és
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(iv) bizonyos esetekben jogos okból tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, vagy
visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amely azonban nem érinti
a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét),
(v) adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni,
(vi) tájékoztatást kapni azon harmadik személyekről, akik részére az Ön személyes adatai
továbbításra kerültek, és
(vii) bizonyos esetekben utasításokat adni arra vonatkozóan, hogy halála esetén hogyan
kezeljük a személyes adatait.

8. Önt milyen jogorvoslati jogok illetik meg?
Ha Ön feltételezi, hogy jogait megsértették, úgy Ön az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati
eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy pedig Infotv. 21. § (2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi
Rendelet 79. cikk (1)-(2) beekzdése) szerint bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben, ahol Ön
szintén követelheti személyes adatai jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem biztonsági
követelménye megszegéséből eredően keletkező károk megtérítését. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. Ezúton tájékoztatjuk, hogy peres eljárás az érintett magyarországi lakóhelye,
vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság előtt is megindítható.
9. Mi az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma?
Az Egyesület a jelen Tájékozató hatálya alá tartozó hírlevéllel kapcsolatos adatkezelését bejelentette
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115369

10. Melyek a tájékoztatás frissítésével kapcsolatos tudnivalók?
A jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi
követelményeknek megfeleljünk.
A tájékoztató frissítésének dátuma 2017. október 15.
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