
Adatkezelési tájékoztató
FIGYELEM!  JELEN  ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ  TARTALMA  AZ  MKOE  KIZÁRÓLAGOS  SZELLEMI
TULAJDONÁT  KÉPEZI!  A  TÁJÉKOZTATÓ  TELJES  VAGY  RÉSZBENI  TARTALMÁNAK  MÁSOLÁSA,
FELHASZNÁLÁSA AZ MKOE ÍRÁSOS ENGEDÉLYE NÉLKÜL SZIGORÚAN TILOS!

Bevezetés

1. Az Adakezele�si Ta� je�koztato�  ta� je�koztata� st nyú� jt az Adatkezelo�  a� ltal ve�gzett adatkezele�s felte� teleiro� l,
tova�bba�  a  Felhaszna� lo� k  vagy  adatkezele�sben  e�rintett  szeme� lyek  (a  tova�bbiakban  e�rintett
szeme� lyek) jogairo� l e�s jogorvoslati leheto� se�geiro� l. 

2. A  Magyar  Kaktúszgyú� jto� k  Orsza�gos  Egyesú& lete  (sze�khely:  2030  E* rd,  Herna�d  útca  15.),  mint
Adatkezelo�  (Adatkezelo� ,  vagy Szolga� ltato� )  a weboldal  mú� ko& dtete�se  sora�n,  az oldalon regisztra� lt
szeme� lyek adatait kezeli abbo� l a ce� lbo� l, hogy re�szú& kre megfelelo�  szolga� ltata� st nyú� jthasson.
Az Adatkezelo�  meg kí�va�n felelni a szeme� lyes adatok kezele�se�re vonatkozo�  jogszaba� lyi elo� í�ra� soknak,
kú& lo& no& sen az Eúro� pai Parlament e�s a Tana� cs (EU) 2016/679 rendelete�ben foglaltaknak.
Ez az adatkezele�si ta� je�koztato�  a terme�szetes szeme� lyek szeme� lyes adatai ve�delme�ro� l e�s az adatok
szabad a� ramla� sa� ro� l az Eúro� pai Parlament e�s a Tana�cs (EU) 2016/679 rendelete alapja�n ke�szú& lt,
figyelemmel a 2011. e�vi CXII. to& rve�ny tartalma� ra, amely az informa� cio� s o& nrendelkeze�si jogro� l e�s az
informa�cio� szabadsa�gro� l szo� l.

3. Ke�rjú& k,  hogy az  Adatve�delmi  Ta� je�koztato� t  figyelmesen olvassa  el,  mielo� tt  hozza� ja� rúl  szeme� lyes
adatai kezele�se�hez.

I. Adatkezelő megnevezése:

Ne�v / ce�gne�v: Magyar Kaktúszgyú� jto� k Orsza�gos Egyesú& lete
Sze�khely: 2030 E* rd, Herna�d útca 15
Nyilva�ntarta� st vezeto�  bí�ro� sa� g Fo�va� rosi To& rve�nysze�k
Adatkezelo�  nyilva�ntarta� si sza�ma 01-02-000643
Ado� sza�m: 19576583-1-13
ke�pviseli: Horva� th Ferenc elno& k
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com
Telefonsza�m: +36 20 546-2668

II.Fogalommeghatározások

• GDPR (General Data Protection Regulation): az Eúro� pai Unio�  ú� j Adatve�delmi Rendelete;
• Adatkezelés: a  szeme� lyes  adatokon vagy  adata� lloma�nyokon  aútomatiza� lt  vagy  nem  aútomatiza� lt

mo� don ve�gzett ba� rmely mú� velet vagy mú� veletek o& sszesse�ge,  í�gy a gyú� jte�s,  ro& gzí�te�s,  rendszereze�s,
tagola� s,  ta� rola� s,  a� talakí�ta� s  vagy  megva� ltoztata� s,  leke�rdeze�s,  betekinte�s,  felhaszna� la� s,  ko& zle�s,
tova�bbí�ta� s,  terjeszte�s  vagy  egye�b  mo� don  to& rte�no�  hozza� fe� rheto�ve�  te� tel  ú� tja�n,  o& sszehangola� s  vagy
o& sszekapcsola� s, korla� toza� s, to& rle�s, illetve megsemmisí�te�s;

• Adatfeldolgozó: az  a  terme�szetes  vagy  jogi  szeme�ly,  ko& zhatalmi  szerv,  ú& gyno& kse�g  vagy  ba� rmely
egye�b szerv, amely az Adatkezelo�  neve�ben szeme� lyes adatokat kezel;

• Személyes adat: azonosí�tott vagy azonosí�thato�  terme�szetes szeme�lyre (e�rintett) vonatkozo�  ba� rmely
informa� cio� ; azonosí�thato�  az a terme�szetes szeme�ly, aki ko& zvetlen vagy ko& zvetett mo� don, kú& lo& no& sen
valamely azonosí�to� , pe� lda�úl ne�v, sza�m, helymeghata� rozo�  adat, online azonosí�to�  vagy a terme�szetes
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szeme� ly  testi,  fiziolo� giai,  genetikai,  szellemi,  gazdasa�gi,  kúltúra� lis  vagy  szocia� lis  azonossa�ga� ra
vonatkozo�  egy vagy to& bb te�nyezo�  alapja�n azonosí�thato� ;

• Adatkezelő: az a terme�szetes vagy jogi szeme� ly, ko& zhatalmi szerv, ú& gyno& kse�g vagy ba� rmely egye�b
szerv,  amely  a  Szeme� lyes adatok  kezele�se�nek ce� ljait  e�s  eszko& zeit  o& na� llo� an  vagy ma� sokkal  egyú& tt
meghata� rozza; ha az Adatkezele�s ce� ljait e�s eszko& zeit az únio� s vagy a taga� llami jog hata� rozza meg, az
Adatkezelo� t  vagy  az  Adatkezelo�  kijelo& le�se�re  vonatkozo�  kú& lo& no& s  szempontokat  az  únio� s  vagy  a
taga� llami jog is meghata� rozhatja;

• az Érintett  hozzájárulása: az  e�rintett  akarata�nak o& nke�ntes,  konkre� t  e�s  megfelelo�  ta� je�koztata� son
alapúlo�  e�s  egye�rtelmú�  kinyilva�ní�ta� sa,  amellyel  az  e�rintett  nyilatkozat  vagy  a  megero� sí�te�st
fe� lree�rthetetlenú& l  kifejezo�  cselekedet  ú� tja�n  jelzi,  hogy  beleegyeze�se� t  adja  az  o� t  e� rinto�  szeme� lyes
adatok kezele�se�hez;

• Adatvédelmi  incidens: a  biztonsa�g  olyan  se�rú& le�se,  amely  a  tova�bbí�tott,  ta� rolt  vagy  ma� s  mo� don
kezelt  Szeme� lyes  adatok  ve� letlen  vagy  jogellenes  megsemmisí�te�se� t,  elveszte�se� t,  megva� ltoztata� sa� t,
jogosúlatlan ko& zle�se� t vagy az azokhoz valo�  jogosúlatlan hozza� fe� re�st eredme�nyezi.

• Címzett: az a terme�szetes vagy jogi szeme� ly, ko& zhatalmi szerv, ú& gyno& kse�g vagy ba� rmely egye�b szerv,
akivel  vagy  amellyel  a  Szeme�lyes  adatot  ko& zlik,  fú& ggetlenú& l  atto� l,  hogy  harmadik  fe� l-e.  Azon
ko& zhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsga� lat  kerete�ben  az  únio� s  vagy  a  taga� llami  joggal
o& sszhangban fe�rhetnek hozza�  Szeme� lyes adatokhoz, nem mino� sú& lnek cí�mzettnek; az emlí�tett adatok
e ko& zhatalmi szervek a� ltali kezele�se meg kell, hogy feleljen az Adatkezele�s ce� ljainak megfelelo� en az
alkalmazando�  adatve�delmi szaba� lyoknak;

• Harmadik fél: az a terme�szetes vagy jogi szeme�ly, ko& zhatalmi szerv, ú& gyno& kse�g vagy ba� rmely egye�b
szerv,  amely  nem  azonos  az  e�rintettel,  az  Adatkezelo�vel,  az  Adatfeldolgozo�val  vagy  azokkal  a
szeme� lyekkel, akik az Adatkezelo�  vagy Adatfeldolgozo�  ko& zvetlen ira�nyí�ta� sa alatt a szeme�lyes adatok
kezele�se�re felhatalmaza� st kaptak.

III. Az adatkezelés irányelvei

Az  Adatkezelo�  kijelenti,  hogy  az  adatkezele�si  ta� je�koztato� ban  foglaltak  szerint  ve�gzi  a  Szeme� lyes  adatok
kezele�se� t e�s betartja a vonatkozo�  jogszaba� lyok elo� í�ra� sait, kú& lo& no& s figyelemmel az ala�bbiakra:

1. A Szeme� lyes adatok kezele�se� t jogszerú� en e�s tisztesse�gesen, valamint az e�rintett sza�ma� ra a� tla� thato�
mo� don kell ve�gezni.

2. A Szeme� lyes adatok gyú� jte�se csak meghata� rozott, egye�rtelmú�  e�s jogszerú�  ce� lbo� l to& rte�nhet.
3. A Szeme� lyes adatok kezele�se�nek ce� lja  megfelelo�  e�s  releva�ns legyen,  e�s csak a szú& kse�ges me�rte�kú�

lehet.
4. A Szeme� lyes adatoknak pontosnak e�s  naprake�sznek kell  lenniú& k.  A pontatlan Szeme� lyes adatokat

halade�ktalanúl to& ro& lni kell.
5. A Szeme� lyes adatok ta� rola� sa�nak olyan forma�ban kell to& rte�nnie, hogy az e�rintettek azonosí�ta� sa� t csak

szú& kse�ges ideig tegye leheto�ve� .  A Szeme� lyes adatok enne� l  hosszabb ideig to& rte�no�  ta� rola� sa� ra  csak
akkor kerú& lhet sor,  ha a ta� rola� s ko& ze�rdekú�  archiva� la� s ce� lja�bo� l,  túdoma�nyos e�s to& rte�nelmi kútata� si
ce� lbo� l vagy statisztikai ce� lbo� l to& rte�nik.

6. A  Szeme� lyes  adatok  kezele�se� t  oly  mo� don  kell  ve�gezni,  hogy  megfelelo�  technikai  vagy  szerveze�si
inte�zkede�sek alkalmaza� sa�val biztosí�tva legyen a Szeme� lyes adatok megfelelo�  biztonsa� ga, az adatok
jogosúlatlan  vagy  jogellenes  kezele�se�vel,  ve� letlen  elveszte�se�vel,  megsemmisí�te�se�vel  vagy
ka� rosoda� sa�val szembeni ve�delmet is idee�rtve.

7. Az  adatve�delem  elveit  minden  azonosí�tott  vagy  azonosí�thato�  terme�szetes  szeme� lyre  vonatkozo�
informa� cio�  esete�ben alkalmazni kell.

IV. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

1. Az  Adatkezelés  célja: hogy  a  Szolga� ltato�  a  weboldal  mú� ko& dtete�se  sora�n  az  oldalon  regisztra� lt
szeme� lyek re�sze�re megfelelo�  to& bbletszolga� ltata� st nyú� jthasson.

2. A  kezelt  adatok  köre: vezete�kne�v,  keresztne�v,  e-mail  cí�m,  sza�mla� za� si  cí�m,  banksza�mlasza�m,
telefonsza�m. 
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3. Az  Adatkezelés  jogalapja: az  e�rintett  szeme� ly  hozza� ja� rúla� sa.  A  felhaszna� lo�  adatkezele�si
hozza� ja� rúla� sa� t  a  weboldalon  tala� lhato�  e�s  kifejezetten  erre  szolga� lo�  ú& res  checkbox  sza�nde�kos
kipipa� la� sa�val teheti meg.

4. Az  Adatkezelésben  érintettek  köre: a  weboldal  regisztra� lt  felhaszna� lo� i,  tagok  e�s  nem  tagok
egyara�nt. 

5. Az  Adatkezelés  időtartama: mindig  a  konkre� t  felhaszna� lo� i  ce� l  fú& ggve�nye,  de  az  adatokat
halade�ktalanúl to& ro& lni kell, ha az eredetileg kitú� zo& tt ce� l ma� r megvalo� súlt. Az adatkezele�shez to& rte�no�
hozza� ja� rúla� sa� t  az  e�rintett  szeme� ly  ba� rmikor  visszavonhatja  az  admin@kaktúszgyújtok.hú
kapcsolattarta� si  e-mail  cí�mre  kú& ldo& tt  elektronikús  leve� lben.  Amennyiben  a  to& rle�snek  jogszaba� lyi
akada� lya nincs, ez esetben adatai to& rle�sre kerú& lnek.

6. Az adatok megismere�se�re jogosúltak az Adatkezelo�  e�s az Adatfeldolgozo� . Adatkezelo�  ta� je�koztatja az
e�rintettet  szeme�lyt,  hogy  Adatfeldolgozo� t  vehet  ige�nybe.  Az  Adatfeldolgozo�  feladata  az
Adatkezele�shez kapcsolo� do�  technikai feladatok elve�gze�se.

7. Az  e�rintett  szeme� ly  ke�relmezheti  az  Adatkezelo� to� l  a  ra�  vonatkozo�  szeme�lyes  adatokhoz  valo�
hozza� fe� re�st,  azok  helyesbí�te�se� t,  to& rle�se� t  vagy  kezele�se�nek  korla� toza� sa� t,  e�s  tiltakozhat  az  ilyen
szeme� lyes adatok kezele�se ellen, valamint az e�rintett adathordozhato� sa� ghoz valo�  joga� ro� l.

8. Az e�rintett szeme� ly ba� rmely ido� pontban visszavonhatja az adatkezele�si hozza� ja� rúla� sa� t,  de ez nem
e�rinti a visszavona� s elo� tt a hozza� ja� rúla� s alapja�n ve�grehajtott Adatkezele�s jogszerú� se�ge� t.

9. Az e�rintett szeme� ly e� lhet a felú& gyeleti hato� sa� ghoz cí�mzett panasz benyú� jta� sa�nak joga�val.
10. Amennyiben az e�rintett szeme� ly haszna� lni kí�va�nja a regisztra� cio�  nyú� jtotta elo� nyo& ket, azaz ige�nybe

kí�va�nja venni a weboldal ez ira�nyú�  szolga� ltata� sa� t, szú& kse�ges a ke�rt Szeme� lyes adatok megada� sa. Az
e�rintett szeme� ly nem ko& teles Szeme� lyes adatokat megadni, az adatszolga� ltata� s elmarada� sa sza�ma�ra
semmilyen  ha� tra�nyos  ko&vetkezme�nnyel  nem  ja� r.  A  weboldal  egyes  fúnkcio� inak  ige�nybe  ve� tele
azonban regisztra� cio�  ne� lkú& l nem lehetse�ges.

11. Az  e�rintett  szeme� ly  jogosúlt  arra,  hogy  ke�re�se�re  az  Adatkezelo�  indokolatlan  ke�sedelem  ne� lkú& l
helyesbí�tse, illetve kiege�szí�tse a ra�  vonatkozo�  pontatlan Szeme� lyes adatokat.

12. Az e�rintett szeme� ly jogosúlt arra, hogy ke�re�se�re az Adatkezelo�  indokolatlan ke�sedelem ne� lkú& l to& ro& lje
a ra�  vonatkozo�  pontatlan Szeme�lyes adatokat, az Adatkezelo�  pedig ko& teles arra, hogy az e�rintettre
vonatkozo�  Szeme� lyes adatokat indokolatlan ke�sedelem ne� lkú& l to& ro& lje, amennyiben az Adatkezele�snek
nincs ma� s jogalapja.
A Szeme� lyes adatok mo� dosí�ta� sa vagy to& rle�se kezdeme�nyezheto�  e-mailben, telefonon vagy leve� lben a
fentebb megadott ele�rheto� se�gi leheto� se�geken.

V. Weboldalon történő regisztráció vagy adatfelvétel 

Az Adatkezelés célja: Tagsa�gi viszony nyilva�ntarta� sa, to& bbletszolga� ltata� s nyú� jta� sa e�s kapcsolattarta� s.
A regisztrációs Adatkezelés jogalapja: Az e�rintett hozza� ja� rúla� sa.
Az Adatkezelésben érintettek köre: A weboldal regisztra� lt felhaszna� lo� i.
Az  Adatkezelés  időtartama: Az  Adatkezele�s  a  hozza� ja� rúla� s  visszavona� sa� ig  to& rte�nik.  Az  Adatkezele�shez
to& rte�no�  hozza� ja� rúla� sa� t Az e�rintett szeme� ly ba� rmikor visszavonhatja a kapcsolattarta� si e-mail cí�mre kú& ldo& tt
leve� lben.
Az  adatok  törlése: Az  Adatkezele�shez  to& rte�no�  hozza� ja� rúla� s  visszavona� sakor  to& rte�nik  meg.  Az  e�rintett
ba� rmikor visszavonhatja az Adatkezele�shez to& rte�no�  hozza� ja� rúla� sa� t a kapcsolattarta� si e-mail cí�mre kú& ldo& tt
leve� lben.
Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelo�  e�s az Adatfeldolgozo� .
Az adatok tárolási módja: Elektronikús.
A Szeme� lyes adatok mo� dosí�ta� sa vagy to& rle�se kezdeme�nyezheto�  e-mailben, telefonon vagy leve� lben a fentebb
megadott ele�rheto� se�gi leheto� se�geken.
A  Szeme� lyes  adatok  megada� sa  felte� tlenú& l  szú& kse�ges  az  adatba� zisokban  to& rte�no�  azonosí�ta� s  e�s  a
kapcsolattarta� s miatt. A pontos ce�gne�v e�s cí�m a sza�mla� za� shoz szú& kse�ges, amely jogszaba� lyi ko& telezettse�g.
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 Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja
Ne�v Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s, sza�mla� za� s.
Ce�gne�v Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s, sza�mla� za� s.
Cí�m, leveleze�si cí�m Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s, sza�mla� za� s.
E-mail Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.
Telefon Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.
Regisztra� cio�  ido� pontja Technikai informa�cio� s mú� velet.
IP cí�m Technikai informa�cio� s mú� velet.
 A felhaszna� lo�  adatkezele�si hozza� ja� rúla� sa� t a weboldalon tala� lhato�  e�s kifejezetten erre szolga� lo�  ú& res checkbox
sza�nde�kos kipipa� la� sa�val teheti meg.
Az e�rintett tiltakozhat a Szeme� lyes adatai kezele�se ellen, e tekintetben a fentebb re�szletezett adatkezele�si
informa� cio� k  e�s  ezen  ta� je�koztato� ,  valamint  a  ta� je�koztato� ban  ismertetett  jogszaba� lyok  szerinti  elja� ra� shoz
jogosúlt.

VI. Hírlevél küldés 

A weblap ú& zemelteto� jeke�nt a Szolga� ltato�  kijelenti, hogy az a� ltala megjelentetett informa� cio� k e�s ismerteto� k
sora�n marade�ktalanúl betarja a vonatkozo�  jogszaba� lyi  rendelkeze�seket.  Kijelenti  tova�bba� ,  hogy hí�rleve� lre
to& rte�no�  feliratkoza� skor  nem  a� ll  mo� dja�ban a  kapcsolattarta� si  adatok  valo� disa� ga�nak  elleno� rze�se  e�s  annak
mega� llapí�ta� sa sem, hogy a megadott adatok maga�nszeme� lyre vagy va� llalkoza� sra vonatkoznak.
Az  Adatkezelés  célja: Szakmai  ismerteto� k,  rekla�mot  tartalmazo�  elektronikús  ú& zenetek,  informa�cio� k,
hí�rlevelek kú& lde�se, amelyekro� l ba� rmikor ko&vetkezme�nyek ne� lkú& l leiratkozhat. Az e�rintett akkor is minden
ko&vetkezme�ny ne� lkú& l leiratkozhat, ha va� llalkoza� sa ido� ko& zben megszú� nt, a va� llalkoza� sbo� l kile�pett.
Az  Adatkezelés  jogalapja: Az  e�rintett  hozza� ja� rúla� sa.  Ta� je�koztatjúk,  hogy  a  felhaszna� lo�  elo� zetesen  e�s
kifejezetten  hozza� ja� rúlhat  ahhoz,  hogy  a  Szolga� ltato�  ta� je�koztata� saival  e�s  egye�b  kú& ldeme�nyeivel  a
regisztra� cio� kor megadott e-mail cí�men megkeresse. Ennek ko&vetkezte�ben a felhaszna� lo�  hozza� ja� rúlhat ahhoz,
hogy a Szolga� ltato�  e ce� lbo� l a szú& kse�ges Szeme�lyes adatait kezelje.
Ta� je�koztatjúk, ha hí�rlevelet szeretne kapni to� lú& nk, a szú& kse�ges adatokat ko& teles megadni. Az adatszolga� ltata� s
elmarada� sa esete�n nem túdúnk OE nnek hí�rlevelet kú& ldeni.
Az  Adatkezelés  időtartama: Az  Adatkezele�s  a  hozza� ja� rúla� s  visszavona� sa� ig  to& rte�nik.  Az  Adatkezele�shez
to& rte�no�  hozza� ja� rúla� sa� t az e�rintett ba� rmikor visszavonhatja a kapcsolattarta� si e-mail cí�mre kú& ldo& tt leve� lben.
Az  adatok  törlése: Az  Adatkezele�shez  to& rte�no�  hozza� ja� rúla� s  visszavona� sakor  to& rte�nik  meg.  Az  e�rintett
ba� rmikor visszavonhatja az Adatkezele�shez to& rte�no�  hozza� ja� rúla� sa� t a kapcsolattarta� si e-mail cí�mre kú& ldo& tt
leve� lben.
Ugyancsak visszavonhato�  a hozza� ja� rúla� s a kikú& ldo& tt hí�rlevelekben megjeleno�  link alapja�n.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelo�  e�s az Adatfeldolgozo� .
Az adatok tárolási módja: elektronikús.
Az adatok mo� dosí�ta� sa vagy to& rle�se kezdeme�nyezheto�  e-mailben, telefonon vagy leve� lben a fentebb megadott
ele�rheto� se�gi leheto� se�geken.
 
Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja
Ne�v Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.
E-mail Azonosí�ta� s, kapcsolattarta� s.
Feliratkoza� s ido� pontja Technikai informa�cio� s mú� velet.
IP cí�m Technikai informa�cio� s mú� velet.
Ta� je�koztatjúk, hogy sem a felhaszna� lo� ne�v, sem az e-mail cí�m esete�ben nem szú& kse�ges, hogy az a szeme� lye�re
útalo�  adatot tartalmazzon. I*gy pe� lda�úl nem szú& kse�ges, hogy a felhaszna� lo� ne�v vagy az e-mail cí�m az E* rintett
szeme� lyneve� t tartalmazza. Az E* rintett szeme� lyteljesen szabadon do& nt arro� l, hogy ha olyan felhaszna� lo�  nevet
vagy e-mail cí�met ad meg, amely az E* rintett szeme� ly kile� te�re útalo�  informa�cio� t tartalmaz. Az e-mail cí�m - ami
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a kapcsolattarta� st szolga� lja - felte� tlenú& l szú& kse�ges ahhoz, hogy az E* rintett szeme� ly re�sze�re kú& ldo& tt hí�rleve� l
vagy szakmai informa�cio�  ce� lba e�rjen.

VII. Sütik (cookie-k)

1. Általános tájékoztatás a sütikről:

A  sú& ti  (angolúl  cookie)  egy  olyan  adat,  amit  a  megla� togatott  weboldal  kú& ld  a  la� togato�  bo& nge�szo� je�nek
(va� ltozo� ne�v-e�rte�k forma�ban), hogy az elta� rolja e�s ke�so� bb úgyanaz a weboldal be is túdja to& lteni a tartalma� t. A
sú& tinek lehet  e�rve�nyesse�ge,  e� rve�nyes lehet  a  bo& nge�szo�  beza� ra� sa� ig,  de  korla� tlan ideig is.  A ke�so� bbiekben
minden HTTP(S) ke�re�sne� l ezeket az adatokat is elkú& ldi a bo& nge�szo�  a szervernek. Eza� ltal a felhaszna� lo�  ge�pe�n
le�vo�  adatokat mo� dosí�tja.
A sú& ti le�nyege, hogy a weboldal-szolga� ltata� sok terme�szete�ne� l fogva szú& kse�g van arra, hogy egy felhaszna� lo� t
megjelo& ljo& n (pl. hogy bele�pett az oldalra) e�s annak megfelelo� en túdja a ko&vetkezo� kben kezelni, azonosí�tani. A
vesze� lye abban rejlik, hogy erro� l a felhaszna� lo� nak nem minden esetben van túdoma� sa e�s alkalmas lehet arra,
hogy felhaszna� lo� t ko&vesse a weboldal ú& zemelteto� je vagy ma� s szolga� ltato� , akinek a tartalma be van e�pí�tve az
oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), eza� ltal profilt alkot az e�rintett szeme� lyro� l ebben az esetben pedig a
sú& ti tartalma szeme� lyes adatnak tekintheto� .

2. A sütik fajtái:

• Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek ne� lkú& l az oldal
egyszerú� en nem mú� ko& dne fúnkciona� lisan, ezek a felhaszna� lo�  azonosí�ta� sa�hoz, pl. annak kezele�se�hez
szú& kse�ges, hogy bele�pett-e, stb. Ez jellemzo� en egy „session id” leta� rola� sa, a to& bbi adat a szerveren
kerú& l ta� rola� sra, ami í�gy biztonsa�gosabb. Van biztonsa�gi vonatkoza� sa, ha a session sú& ti e� rte�ke nem jo� l
van genera� lva,  akkor session-hijacking ta�mada� s  vesze� lye fenna� ll,  eze�rt  felte� tlenú& l  szú& kse�ges,  hogy
megfelelo� en  legyenek  ezek  az  e�rte�kek  genera� lva.  Ma� s  terminolo� gia� k  session  cookie-nak  hí�vnak
minden sú& tit, amik a bo& nge�szo� bo� l valo�  kile�pe�skor to& rlo� dnek (egy session egy bo& nge�szo� haszna� lat az
elindí�ta� sto� l a kile�pe�sig).

• Használatot elősegítő sütik: í�gy azokat a sú& tiket szokta� l nevezni, amelyek megjegyzik a felhaszna� lo�
va� laszta� sait,  pe� lda�úl  milyen  forma�ban  szeretne�  a  felhaszna� lo�  az  oldalt  la� tni.  Ezek  a  fajta  sú& tik
le�nyege�ben a sú& tiben ta� rolt bea� llí�ta� si adatokat jelentik.

• Teljesítményt biztosító sütik: ba� r nem sok ko& zú& k van a "teljesí�tme�ny"-hez, a� ltala�ban í�gy nevezik
azokat  a  sú& tiket,  amelyek  informa� cio� kat  gyú� jtenek  a  felhaszna� lo� nak  a  megla� togatott  weboldalon
belú& li viselkede�se�ro� l, elto& lto& tt ideje�ro� l, kattinta� sairo� l. Ezek jellemzo� en harmadik fe� l alkalmaza� sai (pl.
Google  Analytics,  AdWords,  vagy  Yandex.rú  sú& tik).  Ezek  a  la� togato� ro� l  profilalkota� s  ke�szí�te�se�re
alkalmasak.
◦ A Google Analytics sú& tikro� l itt ta� je�kozo� dhat: 

https://developers.google.com/analytics/devgúides/collection/analyticsjs/cookie-úsage
◦ A Google AdWords sú& tikro� l itt ta� je�kozo� dhat: 

https://súpport.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hú

3. Sütik elfogadása

A sú& tik haszna� lata�nak elfogada� sa, engede� lyeze�se nem ko& telezo� . Visszaa� llí�thatja bo& nge�szo� je bea� llí�ta� sait, hogy
az  útasí�tsa  el  az  o& sszes  cookie-t,  vagy  hogy  jelezze,  ha  a  rendszer  e�ppen  egy  cookie-t  kú& ld.  A  legto& bb
bo& nge�szo�  úgyan  alape�rtelmezettke�nt  aútomatikúsan  elfogadja  a  sú& tiket,  de  ezek  a� ltala�ban
megva� ltoztathato� k, annak e�rdeke�ben, hogy megakada� lyozhato�  legyen az aútomatikús elfogada� s e�s minden
alkalommal felaja�nlja a va� laszta� s leheto� se�ge� t.

4. Tájékoztatás az Egyesület honlapján alkalmazott  sütikről,  illetve a látogatás során
létrejövő adatokról:

4.1 A látogatás során kezelt adatkör:

Egyesú& letú& nk honlapja a weboldal haszna� lata sora�n a la� togato� ro� l,  illetve az a� ltala bo& nge�sze�sre
haszna� lt eszko& zro� l az ala�bbi adatokat ro& gzí�theti e�s kezelheti:

◦ a la� togato�  a� ltal haszna� lt IP cí�m,
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◦ a bo& nge�szo�  tí�púsa,
◦ a bo& nge�sze�sre haszna� lt eszko& z opera�cio� s rendszere�nek jellemzo� i (bea� llí�tott nyelv),
◦ la� togata� s ido� pontja,
◦ a megla� togatott (al)oldal, fúnkcio�  vagy szolga� ltata� s.
◦ Kattinta� s.

Ezeket  az  adatokat  maximúm  90  napig  o� rizzú& k  meg  e�s  elso� sorban  biztonsa�gi  incidensek
vizsga� lata�hoz haszna� lhatjúk.

4.2 A honlapon alkalmazott sütik:

◦ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Az  adatkezele�s  ce� lja:  a  honlap  megfelelo�  mú� ko& de�se�nek  biztosí�ta� sa.  Ezek  a  sú& tik  ahhoz
szú& kse�gesek,  hogy a la� togato� k  bo& nge�szhesse�k  a  weboldalt,  zo& kkeno� mentesen e�s  teljes ko& rú� en
haszna� lhassa�k  annak fúnkcio� it,  a  weboldalon keresztú& l  ele�rheto�  szolga� ltata� sokat,  í�gy -  to& bbek
ko& zo& tt-  kú& lo& no& sen a  la� togato�  a� ltal  az  adott  oldalakon ve�gzett  mú�veletek megjegyze�se� t  vagy a
bejelentkezett  felhaszna� lo�  azonosí�ta� sa� t  egy  la� togata� s  sora�n.  Ezen  sú& tik  adatkezele�se�nek
ido� tartama  kiza� ro� lag  a  la� togato�  aktúa� lis  la� togata� sa� ra  vonatkozik,  a  múnkamenet  ve�gezte�vel,
illetve a bo& nge�szo�  beza� ra� sa�val a sú& tik e fajta� ja aútomatikúsan to& rlo� dik a sza�mí�to� ge�pe�ro� l.
Ezen Adatkezele�s jogalapja az elektronikús kereskedelmi szolga� ltata� sok, valamint az informa�cio� s
ta� rsadalmi  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro� l  szo� lo�  2001.  CVIII.  to& rve�ny  (Elkertv.)  13/A.  §  (3)
bekezde�se, amely szerint a szolga� ltato�  a szolga� ltata� s nyú� jta� sa ce� lja�bo� l kezelheti azon Szeme�lyes
adatokat,  amelyek  a  szolga� ltata� s  nyú� jta� sa�hoz  technikailag  elengedhetetlenú& l  szú& kse�gesek.  A
szolga� ltato� nak az egye�b felte� telek azonossa�ga esete�n ú� gy kell megva� lasztania e�s minden esetben
oly  mo� don  kell  ú& zemeltetnie  az  informa�cio� s  ta� rsadalommal  o& sszefú& ggo�  szolga� ltata� s  nyú� jta� sa
sora�n alkalmazott eszko& zo& ket, hogy Szeme�lyes adatok kezele�se�re csak akkor kerú& ljo& n sor, ha ez a
szolga� ltata� s nyú� jta� sa�hoz e�s az e to& rve�nyben meghata� rozott egye�b ce� lok teljesú& le�se�hez felte� tlenú& l
szú& kse�ges, azonban ebben az esetben is csak a szú& kse�ges me�rte�kben e�s ideig.

◦ Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhaszna� lo�  va� laszta� sait,  pe� lda�úl milyen forma�ban szeretne�  a felhaszna� lo�  az
oldalt la� tni. Ezek a fajta sú& tik le�nyege�ben a sú& tiben ta� rolt bea� llí�ta� si adatokat jelentik.
Az adatkezele�s jogalapja a la� togato�  hozza� ja� rúla� sa.
Az adatkezele�s ce� lja: A szolga� ltata� s hate�konysa� ga�nak no&vele�se, felhaszna� lo� i  e� lme�ny no&vele�se, a
honlap haszna� lata�nak ke�nyelmesebbe�  te� tele.
Ez az adat inka�bb a felhaszna� lo�  ge�pe�n van, a weboldal csak hozza� fe� r e�s felismer(het)i a� ltala a
la� togato� t.

◦ Teljesítményt biztosító sütik:
Informa� cio� kat  gyú� jtenek  a  felhaszna� lo� nak  a  megla� togatott  weboldalon  belú& li  viselkede�se�ro� l,
elto& lto& tt ideje�ro� l, kattinta� sairo� l. Ezek jellemzo� en harmadik fe� l alkalmaza� sai (pl. Google Analytics,
AdWords).
Az adatkezele�s jogalapja: az e�rintett hozza� ja� rúla� sa.
Az adatkezele�s ce� lja: a honlap elemze�se, rekla�maja�nlatok kú& lde�se

5. Közösségi oldalak

A ko& zo& sse�gi  oldal egy  me�diaeszko& z,  ahol  az  ú& zenetet  ko& zo& sse�gi  felhaszna� lo� kon  keresztú& l  terjesztik.  A
ko& zo& sse�gi  me�dia az internetet e�s az online megjelene�si  leheto� se�geket haszna� lja annak e�rdeke�ben, hogy a
felhaszna� lo� k tartalombefogado� kbo� l tartalomszerkeszto�ve�  va� ljanak.
A  ko& zo& sse�gi  me�dia  az  internetes  alkalmaza� sok  olyan  felú& lete,  amelyen  a  felhaszna� lo� k  a� ltal  le� trehozott
tartalom tala� lhato� , pe� lda�úl Facebook, Google+, Twitter, stb.
A ko& zo& sse�gi me�dia megjelene�si forma� i lehetnek nyilva�nos besze�dek, elo� ada� sok, bemútato� k, terme�kek vagy
szolga� ltata� sok ismertete�se.
A ko& zo& sse�gi  me�dia�ban megjelent  informa� cio� k  forma� i  lehetnek fo� rúmok,  blogbejegyze�sek,  ke�p-,  video� -,  e�s
hanganyagok, ú& zeno� falak, e-mail ú& zenetek, stb.
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A  fentieknek  megfelelo� en  a  kezelt  adatok  ko& re  a  szeme� lyes  adatokon  tú� l  lehet  a  felhaszna� lo�  nyilva�nos
profilke�pe is.
Az e�rintettek ko& re: valamennyi regisztra� lt felhaszna� lo� .
Az adatgyú� jte�s ce� lja a weboldal vagy a hozza�  kapcsolo� do�  weblap ne�pszerú� sí�te�se.
Az Adatkezele�s jogalapja az e�rintett o& nke�ntes hozza� ja� rúla� sa.
Az Adatkezele�s ido� tartama: az adott ko& zo& sse�gi oldalon megtekintheto�  szaba� lyoza� s szerint.
Az adatok to& rle�si hata� rideje: az adott ko& zo& sse�gi oldalon megtekintheto�  szaba� lyoza� s szerint.
Az adatok megismere�se�re jogosúltak: az adott ko& zo& sse�gi oldalon megtekintheto�  szaba� lyoza� s szerint.
Az Adatkezele�ssel kapcsolatos jogok: az adott ko& zo& sse�gi oldalon megtekintheto�  szaba� lyoza� s szerint.
Az adatok ta� rola� si mo� dja: elektronikús.
Fontos  figyelembe  venni,  hogy  amikor  a  felhaszna� lo�  felto& lt  vagy  bekú& ld  valamilyen  Szeme� lyes  adatot,
vila� gszerte  e�rve�nyes  engede� lyt  ad  a  ko& zo& sse�gi  oldal  ú& zemelteto� je�nek  arra,  hogy  az  ilyen  tartalmakat
ta� rolhassa  e�s  felhaszna� lhassa.  Eze�rt  nagyon  fontos  meggyo� zo� dni  arro� l,  hogy  a  ko& zze� tett  informa� cio�
ko& zle�se�hez a felhaszna� lo�  teljes jogosúltsa� ggal rendelkezik-e.

VIII.  Adatfeldolgozók

Az  Adatkezelo�  ta� je�koztatja  az  e�rintetteket,  hogy  a  weboldal  ú& zemeltete�se,  webfejleszte�s,  valamint  a
szolga� ltata� sok zavartalan biztosí�ta� sa e�rdeke�ben Adatfeldolgozo� t vesz ige�nybe.
Az Adatfeldolgozo�  feladata az adatkezele�si mú� veletekhez kapcsolo� do�  technikai feladatok elve�gze�se.
Az Adatfeldolgozo�  kiza� ro� lag az Adatkezelo�  útasí�ta� sa  alapja�n  ja� rhat  el,  o& na� llo� ,  adatkezele�st  e� rinto�  e�rdemi
do& nte�st nem ve�gezhet.
Tárhelyszolgáltató:
Ne�v / ce�gne�v: Ta� rhely.Eú Szolga� ltato�  Kft.
Sze�khely: 1097 Búdapest, Ko& nyves Ka� lma�n ko& rú� t 12-14
Ado� sza�m: 14571332-2-42
Ke�pviseli: Mindenkori ú& gyvezeto�
E-mail: súpport@tarhely.eú
Telefonsza�m: +36 1 789 2 789

Webfejlesztő:
Ne�v / ce�gne�v: Dr. Gyú� ro�  Zolta�n, MKOE
Sze�khely: 2030 E* rd, Herna�d útca 15.
Ado� sza�m: 19576583-1-13
ke�pviseli: Horva� th Ferenc
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com
Telefonsza�m: +36(20)546-2668

Hírlevél rendszer:
Ne�v / ce�gne�v: Dr. Gyú� ro�  Zolta�n, MKOE
Sze�khely: 2030 E* rd, Herna�d útca 15.
Ado� sza�m: 19576583-1-13
ke�pviseli: Horva� th Ferenc
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com
Telefonsza�m: +36(20)546-2668
Az E* rintett a� ltal megadott adatokat a ta� rhelyszolga� ltato�  a� ltal ú& zemeltetett szerver ta� rolja. Az adatokhoz csak
az Adatfeldolgozo�  múnkata� rsai, illetve a szervert ú& zemelteto�  múnkata� rsak fe�rhetnek hozza� , de mindannyian
felelo� sse�ggel tartoznak az adatok biztonsa�gos kezele�se�e� rt.
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A teve�kenyse�g megneveze�se: ta� rhelyszolga� ltata� s, szerverszolga� ltata� s.
Az adatkezele�s ce� lja: a weboldal mú� ko& de�se�nek biztosí�ta� sa.
A kezelt adatok: az e�rintett a� ltal megadott szeme�lyes adatok
Az Adatkezele�s  ido� tartama e�s  az  adatok to& rle�se�nek hata� rideje.  Az adatkezele�s  a  weboldal  mú� ko& de�se�nek
ve�ge� ig, illetve a weboldal mú� ko& dteto� je e�s a ta� rhelyszolga� ltato�  ko& zo& tti szerzo� de�ses mega� llapoda� s szerint. Az
e�rintett szeme� ly szú& kse�g esete�n a ta� rhelyszolga� ltato� t megkeresve is ke�rheti adatai to& rle�se� t.
Az Adatkezele�s jogalapja az e�rintett szeme�ly hozza� ja� rúla� sa, illetve jogszaba� lyon alapúlo�  adatkezele�s.

IX. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. A hozzáféréshez és tájékoztatás kéréshez való jog
Az  E* rintett  szeme�ly  a  megadott  ele�rheto� se�geken  keresztú& l  ta� je�koztata� st  ke�rhet  to� lú& nk,  hogy  az
Egyesú& let milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezele�si ce� l miatt, milyen forra� sbo� l, mennyi
ideig kezeli, kinek tova�bbí�tja, tova�bba�  jogosúlt ahhoz, hogy a Szeme� lyes adataihoz hozza� fe� re�st kapjon.
Ke�relme�re halade�ktalanúl,  de legfeljebb 30 napon belú& l,  az E* rintett  szeme� ly a� ltal  megadott e-mail
ele�rheto� se�gre ta� je�koztata� st kú& ldú& nk.

2. A helyesbítéshez való jog
Az E* rintett szeme�ly a megadott ele�rheto� se�geken keresztú& l ke�rhet, hogy valamely adata� t mo� dosí�tsúk.
Erro� l ke�relme�re halade�ktalanúl, de legfeljebb 30 napon belú& l inte�zkedú& nk, az E* rintett szeme� ly a� ltal
megadott e-mail ele�rheto� se�gre ta� je�koztata� st kú& ldú& nk.

3. A törléshez való jog
Az  E* rintett  szeme�ly  a  megadott  ele�rheto� se�geken  keresztú& l  ke�rheti  to� lú& nk adatainak  to& rle�se� t.
Ke�relme�re  ezt  halade�ktalanúl,  de legfeljebb  30  napon  belú& l  megtesszú& k,  e�s  az  erro� l  az  E* rintett
szeme� ly a� ltal megadott e-mail ele�rheto� se�gre erro� l ta� je�koztata� st kú& ldú& nk.

4. A zároláshoz való jog
Az E* rintett szeme�ly megadott ele�rheto� se�geken keresztú& l ke�rheti to� lú& nk adata�nak za� rola� sa� t. A za� rola� s
addig tart, amí�g az E* rintett szeme� ly a� ltal megjelo& lt indok szú& kse�gesse�  teszi az adatok ta� rola� sa� t. Az
E* rintett szeme�ly ke�relme�re ezt halade�ktalanúl, de legfeljebb 30 napon belú& l megtesszú& k, az E* rintett
szeme� ly a� ltal megadott e-mail ele�rheto� se�gre ta� je�koztata� st kú& ldú& nk.

5. A tiltakozáshoz való jog
Az  E* rintett  szeme�ly  a  megadott  ele�rheto� se�geken  keresztú& l  tiltakozhat  az  adatkezele�s  ellen.
A tiltakoza� st a ke�relem benyú� jta� sa� to� l sza�mí�tott legro&videbb ido� n belú& l, de legfeljebb 15 napon belú& l
megvizsga� ljúk,  annak  megalapozottsa� ga  ke�rde�se�ben  do& nte�st  hozúnk,  e�s  a  do& nte�se�ro� l az
E* rintett szeme� lyt e-mailben ta� je�koztatjúk.

6. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az E* rintett szeme�ly a� ltal tapasztalt jogellenes adatkezele�s esete�n halade�ktalanúl e�rtesí�tse ce�gú& nket,
í�gy leheto� se�g nyí�lik arra, hogy ro&vid ido� n belú& l helyrea� lljon a jogszerú�  a� llapot. 

7. Hatósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben az E* rintett szeme� ly megí�te� le�se szerint a jogszerú�  a� llapot nem a� llí�thato�  helyre, e� rtesí�tse
erro� l a hato� sa� got az ala�bbi ele�rheto� se�geken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
▪ Postací�m: 1530 Búdapest, Pf.: 5.
▪ Cí�m: 1125 Búdapest, Szila� gyi Erzse�bet fasor 22/c
▪ Telefon: +36 (1) 391-1400 
▪ Fax: +36 (1) 391-1410 
▪ E-mail: úgyfelszolgalat@naih.hú 
▪ URL: https://naih.hú 

8. Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az  E* rintett  szeme�ly  jogosúlt  a  jogellenes  adatkezele�s  miatt  az  illete�kes  bí�ro� sa� ghoz  fordúlni.  Az
Adatkezelo�vel  vagy az  Adatfeldolgozo�val  szembeni  elja� ra� st  az  Adatkezelo�  vagy az  Adatfeldolgozo�
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teve�kenyse�gi  helye  szerinti  bí�ro� sa� g  elo� tt  kell  megindí�tani.  Az  elja� ra� s  megindí�thato�  az  e�rintett
szoka� sos tarto� zkoda� si helye szerinti bí�ro� sa� g elo� tt is, kive�ve, ha az Adatkezelo�  vagy az Adatfeldolgozo�
valamely eúro� pai únio� s taga� llamnak a ko& zhatalmi jogko& ro& kben elja� ro�  ko& zhatalmi szerve.

9. Az Érintett tájékoztatása az Adatvédelmi incidensről
Ha  az  Adatve�delmi  incidens  valo� szí�nú� sí�theto� en  magas  kocka� zattal  ja� r  a  terme�szetes  szeme�lyek
jogaira  e�s  szabadsa�ga� ra  ne�zve,  az  Adatkezelo� nek  –  a  jogszaba� lyban  elo� í�rtaknak  megfelelo� en  -
indokolatlan ke�sedelem ne� lkú& l ta� je�koztatnia kell az E* rintetett az Adatve�delmi incidensro� l.

MKOE
Utolsó módosítás: 2018. december 31.
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