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 Adakezelési Tá jékoztató tá jékoztatá st nyú jt az Adatkezelő á ltal végzett adatkezelés feltételeirő l,
tová bbá a Felhaszná ló k vagy adatkezelésben érintett személyek (a tová bbiakban érintett
személyek) jogairó l és jogorvoslati lehető ségeirő l.
2. A Magyar Kaktuszgyű jtő k Orszá gos Egyesü lete (székhely: 2030 É rd, Herná d utca 15.), mint
Adatkezelő (Adatkezelő , vagy Szolgá ltató ) a weboldal mű kö dtetése sorá n, az oldalon regisztrá lt
személyek adatait kezeli abbó l a célbó l, hogy részü kre megfelelő szolgá ltatá st nyú jthasson.
Az Adatkezelő meg kívá n felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabá lyi elő írá soknak,
kü lö nö sen az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tá jékoztató a természetes személyek személyes adatai védelmérő l és az adatok
szabad áramlá sá ró l az Euró pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapjá n készü lt,
figyelemmel a 2011. évi CXII. tö rvény tartalmá ra, amely az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az
információ szabadsá gró l szó l.
3. Kérjü k, hogy az Adatvédelmi Tá jékoztató t figyelmesen olvassa el, mielő tt hozzá já rul személyes
adatai kezeléséhez.

I. Adatkezelő megnevezése:
Név / cégnév:
Székhely:
Nyilvá ntartá st vezető bíró sá g
Adatkezelő nyilvá ntartá si szá ma
Adó szá m:
képviseli:
E-mail:
Telefonszá m:

Magyar Kaktuszgyű jtő k Orszá gos Egyesü lete
2030 É rd, Herná d utca 15
Fő vá rosi Tö rvényszék
01-02-000643
19576583-1-13
Horvá th Ferenc elnö k
horvath.bromelia@gmail.com
+36 20 546-2668

II.Fogalommeghatározások
•
•

•
•

GDPR (General Data Protection Regulation): az Euró pai Unió ú j Adatvédelmi Rendelete;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállomá nyokon automatizá lt vagy nem automatizá lt
mó don végzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessége, így a gyű jtés, rö gzítés, rendszerezés,
tagolá s, tá rolá s, á talakítá s vagy megvá ltoztatá s, lekérdezés, betekintés, felhaszná lá s, kö zlés,
tová bbítá s, terjesztés vagy egyéb mó don tö rténő hozzáférhető vé tétel ú tjá n, ö sszehangolá s vagy
ö sszekapcsolá s, korlá tozá s, tö rlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy bá rmely
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bá rmely
informá ció ; azonosítható az a természetes személy, aki kö zvetlen vagy kö zvetett mó don, kü lö nö sen
valamely azonosító , példá ul név, szám, helymeghatá rozó adat, online azonosító vagy a természetes
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•

•

•

•

•

személy testi, fizioló giai, genetikai, szellemi, gazdasá gi, kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra
vonatkozó egy vagy tö bb tényező alapjá n azonosítható ;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy bá rmely egyéb
szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszkö zeit ö ná lló an vagy má sokkal együ tt
meghatá rozza; ha az Adatkezelés céljait és eszkö zeit az unió s vagy a tagá llami jog határozza meg, az
Adatkezelő t vagy az Adatkezelő kijelö lésére vonatkozó kü lö nö s szempontokat az unió s vagy a
tagá llami jog is meghatá rozhatja;
az Érintett hozzájárulása: az érintett akaratá nak ö nkéntes, konkrét és megfelelő tá jékoztatá son
alapuló és egyértelmű kinyilvá nítá sa, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerő sítést
félreérthetetlenü l kifejező cselekedet ú tjá n jelzi, hogy beleegyezését adja az ő t érintő személyes
adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: a biztonsá g olyan sérü lése, amely a tová bbított, tá rolt vagy má s mó don
kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megvá ltoztatá sá t,
jogosulatlan kö zlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzá férést eredményezi.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy bá rmely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a Személyes adatot kö zlik, fü ggetlenü l attó l, hogy harmadik fél-e. Azon
kö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgá lat keretében az unió s vagy a tagá llami joggal
ö sszhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minő sü lnek címzettnek; az említett adatok
e kö zhatalmi szervek á ltali kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelő en az
alkalmazandó adatvédelmi szabá lyoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy bá rmely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelő vel, az Adatfeldolgozó val vagy azokkal a
személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó kö zvetlen irá nyítá sa alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazá st kaptak.

III. Az adatkezelés irányelvei
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tá jékoztató ban foglaltak szerint végzi a Személyes adatok
kezelését és betartja a vonatkozó jogszabá lyok elő írá sait, kü lö nö s figyelemmel az alá bbiakra:
1. A Személyes adatok kezelését jogszerű en és tisztességesen, valamint az érintett számá ra á tlá tható
mó don kell végezni.
2. A Személyes adatok gyű jtése csak meghatá rozott, egyértelmű és jogszerű célbó l tö rténhet.
3. A Személyes adatok kezelésének célja megfelelő és relevá ns legyen, és csak a szü kséges mértékű
lehet.
4. A Személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniü k. A pontatlan Személyes adatokat
haladéktalanul tö rö lni kell.
5. A Személyes adatok tá rolá sá nak olyan formá ban kell tö rténnie, hogy az érintettek azonosítá sá t csak
szü kséges ideig tegye lehető vé. A Személyes adatok ennél hosszabb ideig tö rténő tá rolá sá ra csak
akkor kerü lhet sor, ha a tá rolá s kö zérdekű archivá lá s céljá bó l, tudomá nyos és tö rténelmi kutatá si
célbó l vagy statisztikai célbó l tö rténik.
6. A Személyes adatok kezelését oly mó don kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazá sával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsá ga, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
ká rosodá sával szembeni védelmet is ideértve.
7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
informá ció esetében alkalmazni kell.

IV. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés
1. Az Adatkezelés célja: hogy a Szolgá ltató a weboldal mű kö dtetése sorá n az oldalon regisztrált
személyek részére megfelelő tö bbletszolgá ltatá st nyú jthasson.
2. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szá mlá zá si cím, bankszámlaszám,
telefonszá m.
2/9

3. Az Adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzá já rulá sa. A felhaszná ló adatkezelési
hozzá já rulá sá t a weboldalon talá lható és kifejezetten erre szolgá ló ü res checkbox szá ndékos
kipipá lá sával teheti meg.
4. Az Adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrált felhaszná ló i, tagok és nem tagok
egyará nt.
5. Az Adatkezelés időtartama: mindig a konkrét felhaszná ló i cél fü ggvénye, de az adatokat
haladéktalanul tö rö lni kell, ha az eredetileg kitű zö tt cél má r megvaló sult. Az adatkezeléshez tö rténő
hozzá já rulá sá t az érintett személy bá rmikor visszavonhatja az admin@kaktuszgyujtok.hu
kapcsolattartá si e-mail címre kü ldö tt elektronikus levélben. Amennyiben a tö rlésnek jogszabá lyi
akadá lya nincs, ez esetben adatai tö rlésre kerü lnek.
6. Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó . Adatkezelő tá jékoztatja az
érintettet személyt, hogy Adatfeldolgozó t vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó feladata az
Adatkezeléshez kapcsoló dó technikai feladatok elvégzése.
7. Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelő tő l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzá férést, azok helyesbítését, tö rlését vagy kezelésének korlá tozá sá t, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozható sá ghoz való jogá ró l.
8. Az érintett személy bá rmely idő pontban visszavonhatja az adatkezelési hozzá já rulá sát, de ez nem
érinti a visszavoná s elő tt a hozzá já rulá s alapjá n végrehajtott Adatkezelés jogszerű ségét.
9. Az érintett személy élhet a felü gyeleti ható sá ghoz címzett panasz benyú jtá sá nak jogával.
10. Amennyiben az érintett személy haszná lni kívá nja a regisztrá ció nyú jtotta elő nyö ket, azaz igénybe
kívá nja venni a weboldal ez irá nyú szolgá ltatá sá t, szü kséges a kért Személyes adatok megadá sa. Az
érintett személy nem kö teles Személyes adatokat megadni, az adatszolgá ltatá s elmaradá sa szá mára
semmilyen há trá nyos kö vetkezménnyel nem já r. A weboldal egyes funkció inak igénybe vétele
azonban regisztráció nélkü l nem lehetséges.
11. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat.
12. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l tö rö lje
a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig kö teles arra, hogy az érintettre
vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkü l tö rö lje, amennyiben az Adatkezelésnek
nincs má s jogalapja.
A Személyes adatok mó dosítá sa vagy tö rlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhető ségi lehető ségeken.

V. Weboldalon történő regisztráció vagy adatfelvétel
Az Adatkezelés célja: Tagsá gi viszony nyilvá ntartá sa, tö bbletszolgá ltatá s nyú jtá sa és kapcsolattartá s.
A regisztrációs Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzá já rulá sa.
Az Adatkezelésben érintettek köre: A weboldal regisztrált felhaszná ló i.
Az Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés a hozzá já rulá s visszavoná sá ig tö rténik. Az Adatkezeléshez
tö rténő hozzá já rulá sá t Az érintett személy bá rmikor visszavonhatja a kapcsolattartá si e-mail címre kü ldö tt
levélben.
Az adatok törlése: Az Adatkezeléshez tö rténő hozzá já rulá s visszavoná sakor tö rténik meg. Az érintett
bá rmikor visszavonhatja az Adatkezeléshez tö rténő hozzá já rulá sá t a kapcsolattartá si e-mail címre kü ldö tt
levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó .
Az adatok tárolási módja: Elektronikus.
A Személyes adatok mó dosítá sa vagy tö rlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb
megadott elérhető ségi lehető ségeken.
A Személyes adatok megadá sa feltétlenü l szü kséges az adatbá zisokban tö rténő azonosítá s és a
kapcsolattartá s miatt. A pontos cégnév és cím a számlá zá shoz szü kséges, amely jogszabá lyi kö telezettség.
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Kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Név
Azonosítá s, kapcsolattartá s, szá mlá zá s.
Cégnév
Azonosítá s, kapcsolattartá s, szá mlá zá s.
Cím, levelezési cím
Azonosítá s, kapcsolattartá s, szá mlá zá s.
E-mail
Azonosítá s, kapcsolattartá s.
Telefon
Azonosítá s, kapcsolattartá s.
Regisztrá ció idő pontja
Technikai információ s mű velet.
IP cím
Technikai információ s mű velet.
A felhaszná ló adatkezelési hozzá já rulá sá t a weboldalon talá lható és kifejezetten erre szolgá ló ü res checkbox
szá ndékos kipipá lá sával teheti meg.
Az érintett tiltakozhat a Személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési
informá ció k és ezen tá jékoztató , valamint a tá jékoztató ban ismertetett jogszabá lyok szerinti eljárá shoz
jogosult.

VI. Hírlevél küldés
A weblap ü zemeltető jeként a Szolgá ltató kijelenti, hogy az általa megjelentetett informá ció k és ismertető k
sorá n maradéktalanul betarja a vonatkozó jogszabá lyi rendelkezéseket. Kijelenti tová bbá, hogy hírlevélre
tö rténő feliratkozá skor nem áll mó djá ban a kapcsolattartá si adatok való disá gá nak ellenő rzése és annak
megállapítá sa sem, hogy a megadott adatok magá nszemélyre vagy vá llalkozá sra vonatkoznak.
Az Adatkezelés célja: Szakmai ismertető k, reklá mot tartalmazó elektronikus ü zenetek, információ k,
hírlevelek kü ldése, amelyekrő l bá rmikor kö vetkezmények nélkü l leiratkozhat. Az érintett akkor is minden
kö vetkezmény nélkü l leiratkozhat, ha vállalkozá sa idő kö zben megszű nt, a vá llalkozá sbó l kilépett.
Az Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzá já rulá sa. Tá jékoztatjuk, hogy a felhaszná ló elő zetesen és
kifejezetten hozzá já rulhat ahhoz, hogy a Szolgá ltató tá jékoztatá saival és egyéb kü ldeményeivel a
regisztráció kor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek kö vetkeztében a felhaszná ló hozzá já rulhat ahhoz,
hogy a Szolgá ltató e célbó l a szü kséges Személyes adatait kezelje.
Tá jékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tő lü nk, a szü kséges adatokat kö teles megadni. Az adatszolgá ltatá s
elmaradá sa esetén nem tudunk Ö nnek hírlevelet kü ldeni.
Az Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés a hozzá já rulá s visszavoná sá ig tö rténik. Az Adatkezeléshez
tö rténő hozzá já rulá sá t az érintett bá rmikor visszavonhatja a kapcsolattartá si e-mail címre kü ldö tt levélben.
Az adatok törlése: Az Adatkezeléshez tö rténő hozzá já rulá s visszavoná sakor tö rténik meg. Az érintett
bá rmikor visszavonhatja az Adatkezeléshez tö rténő hozzá já rulá sá t a kapcsolattartá si e-mail címre kü ldö tt
levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzá já rulá s a kikü ldö tt hírlevelekben megjelenő link alapjá n.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó .
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok mó dosítá sa vagy tö rlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott
elérhető ségi lehető ségeken.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Név
Azonosítá s, kapcsolattartá s.
E-mail
Azonosítá s, kapcsolattartá s.
Feliratkozá s idő pontja
Technikai információ s mű velet.
IP cím
Technikai információ s mű velet.
Tá jékoztatjuk, hogy sem a felhaszná ló név, sem az e-mail cím esetében nem szü kséges, hogy az a személyére
utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szü kséges, hogy a felhaszná ló név vagy az e-mail cím az É rintett
személynevét tartalmazza. Az É rintett személyteljesen szabadon dö nt arró l, hogy ha olyan felhaszná ló nevet
vagy e-mail címet ad meg, amely az É rintett személy kilétére utaló információ t tartalmaz. Az e-mail cím - ami

4/9

a kapcsolattartá st szolgá lja - feltétlenü l szü kséges ahhoz, hogy az É rintett személy részére kü ldö tt hírlevél
vagy szakmai információ célba érjen.

VII. Sütik (cookie-k)
1.

Általános tájékoztatás a sütikről:

A sü ti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglá togatott weboldal kü ld a lá togató bö ngésző jének
(vá ltozó név-érték formá ban), hogy az eltá rolja és késő bb ugyanaz a weboldal be is tudja tö lteni a tartalmát. A
sü tinek lehet érvényessége, érvényes lehet a bö ngésző bezá rá sáig, de korlá tlan ideig is. A késő bbiekben
minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elkü ldi a bö ngésző a szervernek. Ezá ltal a felhaszná ló gépén
lévő adatokat mó dosítja.
A sü ti lényege, hogy a weboldal-szolgá ltatá sok természeténél fogva szü kség van arra, hogy egy felhaszná ló t
megjelö ljö n (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelő en tudja a kö vetkező kben kezelni, azonosítani. A
veszélye abban rejlik, hogy errő l a felhaszná ló nak nem minden esetben van tudomá sa és alkalmas lehet arra,
hogy felhaszná ló t kö vesse a weboldal ü zemeltető je vagy má s szolgá ltató , akinek a tartalma be van építve az
oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezá ltal profilt alkot az érintett személyrő l ebben az esetben pedig a
sü ti tartalma személyes adatnak tekinthető .

2.
•

•

•

3.

A sütik fajtái:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkü l az oldal
egyszerű en nem mű kö dne funkcioná lisan, ezek a felhaszná ló azonosítá sá hoz, pl. annak kezeléséhez
szü kséges, hogy belépett-e, stb. Ez jellemző en egy „session id” letá rolá sa, a tö bbi adat a szerveren
kerü l tá rolá sra, ami így biztonsá gosabb. Van biztonsá gi vonatkozá sa, ha a session sü ti értéke nem jó l
van generálva, akkor session-hijacking tá madá s veszélye fenná ll, ezért feltétlenü l szü kséges, hogy
megfelelő en legyenek ezek az értékek generá lva. Má s terminoló giá k session cookie-nak hívnak
minden sü tit, amik a bö ngésző bő l való kilépéskor tö rlő dnek (egy session egy bö ngésző haszná lat az
elindítá stó l a kilépésig).
Használatot elősegítő sütik: így azokat a sü tiket szoktá l nevezni, amelyek megjegyzik a felhaszná ló
vá lasztá sait, például milyen formá ban szeretné a felhaszná ló az oldalt lá tni. Ezek a fajta sü tik
lényegében a sü tiben tá rolt beá llítá si adatokat jelentik.
Teljesítményt biztosító sütik: bá r nem sok kö zü k van a "teljesítmény"-hez, általá ban így nevezik
azokat a sü tiket, amelyek informá ció kat gyű jtenek a felhaszná ló nak a meglá togatott weboldalon
belü li viselkedésérő l, eltö ltö tt idejérő l, kattintá sairó l. Ezek jellemző en harmadik fél alkalmazá sai (pl.
Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sü tik). Ezek a lá togató ró l profilalkotá s készítésére
alkalmasak.
◦ A Google Analytics sü tikrő l itt tá jékozó dhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
◦ A Google AdWords sü tikrő l itt tá jékozó dhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Sütik elfogadása

A sü tik haszná latá nak elfogadá sa, engedélyezése nem kö telező . Visszaá llíthatja bö ngésző je beá llítá sait, hogy
az utasítsa el az ö sszes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t kü ld. A legtö bb
bö ngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sü tiket, de ezek á ltalá ban
megváltoztatható k, annak érdekében, hogy megakadá lyozható legyen az automatikus elfogadá s és minden
alkalommal felajá nlja a vá lasztá s lehető ségét.

4.
Tájékoztatás az Egyesület honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során
létrejövő adatokról:
4.1

A látogatás során kezelt adatkör:
Egyesü letü nk honlapja a weboldal haszná lata sorá n a lá togató ró l, illetve az általa bö ngészésre
haszná lt eszkö zrő l az alá bbi adatokat rö gzítheti és kezelheti:
◦ a lá togató által haszná lt IP cím,
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◦
◦
◦
◦
◦

4.2

a bö ngésző típusa,
a bö ngészésre haszná lt eszkö z operáció s rendszerének jellemző i (beá llított nyelv),
lá togatá s idő pontja,
a meglá togatott (al)oldal, funkció vagy szolgá ltatá s.
Kattintá s.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig ő rizzü k meg és első sorban biztonsá gi incidensek
vizsgá latá hoz haszná lhatjuk.
A honlapon alkalmazott sütik:

◦ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő mű kö désének biztosítá sa. Ezek a sü tik ahhoz
szü kségesek, hogy a lá togató k bö ngészhessék a weboldalt, zö kkenő mentesen és teljes kö rű en
haszná lhassá k annak funkció it, a weboldalon keresztü l elérhető szolgá ltatá sokat, így - tö bbek
kö zö tt- kü lö nö sen a lá togató á ltal az adott oldalakon végzett mű veletek megjegyzését vagy a
bejelentkezett felhaszná ló azonosítá sá t egy lá togatá s sorá n. Ezen sü tik adatkezelésének
idő tartama kizá ró lag a lá togató aktuá lis lá togatá sá ra vonatkozik, a munkamenet végeztével,
illetve a bö ngésző bezá rá sával a sü tik e fajtá ja automatikusan tö rlő dik a számító gépérő l.
Ezen Adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az információ s
tá rsadalmi szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. CVIII. tö rvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése, amely szerint a szolgá ltató a szolgá ltatá s nyú jtá sa céljá bó l kezelheti azon Személyes
adatokat, amelyek a szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz technikailag elengedhetetlenü l szü kségesek. A
szolgá ltató nak az egyéb feltételek azonossá ga esetén ú gy kell megvá lasztania és minden esetben
oly mó don kell ü zemeltetnie az információ s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sa
sorá n alkalmazott eszkö zö ket, hogy Személyes adatok kezelésére csak akkor kerü ljö n sor, ha ez a
szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz és az e tö rvényben meghatá rozott egyéb célok teljesü léséhez feltétlenü l
szü kséges, azonban ebben az esetben is csak a szü kséges mértékben és ideig.
◦ Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhaszná ló vá lasztá sait, példá ul milyen formá ban szeretné a felhaszná ló az
oldalt lá tni. Ezek a fajta sü tik lényegében a sü tiben tá rolt beá llítá si adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a lá togató hozzá já rulá sa.
Az adatkezelés célja: A szolgá ltatá s hatékonysá gá nak nö velése, felhaszná ló i élmény nö velése, a
honlap haszná latá nak kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inká bb a felhaszná ló gépén van, a weboldal csak hozzá fér és felismer(het)i á ltala a
lá togató t.
◦ Teljesítményt biztosító sütik:
Informá ció kat gyű jtenek a felhaszná ló nak a meglá togatott weboldalon belü li viselkedésérő l,
eltö ltö tt idejérő l, kattintá sairó l. Ezek jellemző en harmadik fél alkalmazá sai (pl. Google Analytics,
AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzá já rulá sa.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajá nlatok kü ldése

5.

Közösségi oldalak

A kö zö sségi oldal egy médiaeszkö z, ahol az ü zenetet kö zö sségi felhaszná ló kon keresztü l terjesztik. A
kö zö sségi média az internetet és az online megjelenési lehető ségeket haszná lja annak érdekében, hogy a
felhaszná ló k tartalombefogadó kbó l tartalomszerkesztő vé vá ljanak.
A kö zö sségi média az internetes alkalmazá sok olyan felü lete, amelyen a felhaszná ló k á ltal létrehozott
tartalom talá lható , például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A kö zö sségi média megjelenési formá i lehetnek nyilvá nos beszédek, elő adá sok, bemutató k, termékek vagy
szolgá ltatá sok ismertetése.
A kö zö sségi médiá ban megjelent informá ció k formái lehetnek fó rumok, blogbejegyzések, kép-, videó -, és
hanganyagok, ü zenő falak, e-mail ü zenetek, stb.
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A fentieknek megfelelő en a kezelt adatok kö re a személyes adatokon tú l lehet a felhaszná ló nyilvá nos
profilképe is.
Az érintettek kö re: valamennyi regisztrá lt felhaszná ló .
Az adatgyű jtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsoló dó weblap népszerű sítése.
Az Adatkezelés jogalapja az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa.
Az Adatkezelés idő tartama: az adott kö zö sségi oldalon megtekinthető szabá lyozá s szerint.
Az adatok tö rlési hatá rideje: az adott kö zö sségi oldalon megtekinthető szabá lyozá s szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott kö zö sségi oldalon megtekinthető szabályozá s szerint.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott kö zö sségi oldalon megtekinthető szabá lyozá s szerint.
Az adatok tá rolá si mó dja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhaszná ló feltö lt vagy bekü ld valamilyen Személyes adatot,
vilá gszerte érvényes engedélyt ad a kö zö sségi oldal ü zemeltető jének arra, hogy az ilyen tartalmakat
tá rolhassa és felhaszná lhassa. Ezért nagyon fontos meggyő ző dni arró l, hogy a kö zzétett informá ció
kö zléséhez a felhaszná ló teljes jogosultsá ggal rendelkezik-e.

VIII. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő tá jékoztatja az érintetteket, hogy a weboldal ü zemeltetése, webfejlesztés, valamint a
szolgá ltatá sok zavartalan biztosítá sa érdekében Adatfeldolgozó t vesz igénybe.
Az Adatfeldolgozó feladata az adatkezelési mű veletekhez kapcsoló dó technikai feladatok elvégzése.
Az Adatfeldolgozó kizá ró lag az Adatkezelő utasítá sa alapjá n já rhat el, ö ná lló , adatkezelést érintő érdemi
dö ntést nem végezhet.
Tárhelyszolgáltató:
Név / cégnév:
Tá rhely.Eu Szolgá ltató Kft.
Székhely:
1097 Budapest, Kö nyves Kálmá n kö rú t 12-14
Adó szá m:
14571332-2-42
Képviseli:
Mindenkori ü gyvezető
E-mail:
support@tarhely.eu
Telefonszá m:
+36 1 789 2 789
Webfejlesztő:
Név / cégnév:
Székhely:
Adó szá m:
képviseli:
E-mail:
Telefonszá m:

Dr. Gyú ró Zoltá n, MKOE
2030 É rd, Herná d utca 15.
19576583-1-13
Horvá th Ferenc
horvath.bromelia@gmail.com
+36(20)546-2668

Hírlevél rendszer:
Név / cégnév:
Dr. Gyú ró Zoltá n, MKOE
Székhely:
2030 É rd, Herná d utca 15.
Adó szá m:
19576583-1-13
képviseli:
Horvá th Ferenc
E-mail:
horvath.bromelia@gmail.com
Telefonszá m:
+36(20)546-2668
Az É rintett á ltal megadott adatokat a tá rhelyszolgá ltató által ü zemeltetett szerver tá rolja. Az adatokhoz csak
az Adatfeldolgozó munkatá rsai, illetve a szervert ü zemeltető munkatá rsak férhetnek hozzá, de mindannyian
felelő sséggel tartoznak az adatok biztonsá gos kezeléséért.
7/9

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgá ltatá s, szerverszolgá ltatá s.
Az adatkezelés célja: a weboldal mű kö désének biztosítá sa.
A kezelt adatok: az érintett á ltal megadott személyes adatok
Az Adatkezelés idő tartama és az adatok tö rlésének hatá rideje. Az adatkezelés a weboldal mű kö désének
végéig, illetve a weboldal mű kö dtető je és a tá rhelyszolgá ltató kö zö tti szerző déses megá llapodá s szerint. Az
érintett személy szü kség esetén a tá rhelyszolgá ltató t megkeresve is kérheti adatai tö rlését.
Az Adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzá já rulá sa, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

IX. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
1. A hozzáféréshez és tájékoztatás kéréshez való jog
Az É rintett személy a megadott elérhető ségeken keresztü l tá jékoztatá st kérhet tő lü nk, hogy az
Egyesü let milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrá sbó l, mennyi
ideig kezeli, kinek tová bbítja, tová bbá jogosult ahhoz, hogy a Személyes adataihoz hozzá férést kapjon.
Kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belü l, az É rintett személy á ltal megadott e-mail
elérhető ségre tá jékoztatá st kü ldü nk.
2. A helyesbítéshez való jog
Az É rintett személy a megadott elérhető ségeken keresztü l kérhet, hogy valamely adatá t mó dosítsuk.
Errő l kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belü l intézkedü nk, az É rintett személy által
megadott e-mail elérhető ségre tá jékoztatá st kü ldü nk.
3. A törléshez való jog
Az É rintett személy a megadott elérhető ségeken keresztü l kérheti tő lü nk adatainak tö rlését.
Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belü l megtesszü k, és az errő l az É rintett
személy által megadott e-mail elérhető ségre errő l tá jékoztatá st kü ldü nk.
4. A zároláshoz való jog
Az É rintett személy megadott elérhető ségeken keresztü l kérheti tő lü nk adatá nak zá rolá sát. A zá rolá s
addig tart, amíg az É rintett személy által megjelö lt indok szü kségessé teszi az adatok tá rolá sá t. Az
É rintett személy kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belü l megtesszü k, az É rintett
személy által megadott e-mail elérhető ségre tá jékoztatá st kü ldü nk.
5. A tiltakozáshoz való jog
Az É rintett személy a megadott elérhető ségeken keresztü l tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozá st a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő n belü l, de legfeljebb 15 napon belü l
megvizsgá ljuk, annak megalapozottsá ga kérdésében dö ntést hozunk, és a dö ntésérő l az
É rintett személyt e-mailben tá jékoztatjuk.
6. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az É rintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén haladéktalanul értesítse cégü nket,
így lehető ség nyílik arra, hogy rö vid idő n belü l helyreá lljon a jogszerű á llapot.
7. Hatósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben az É rintett személy megítélése szerint a jogszerű á llapot nem á llítható helyre, értesítse
errő l a ható sá got az alá bbi elérhető ségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
▪ Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
▪ Cím: 1125 Budapest, Szilá gyi Erzsébet fasor 22/c
▪ Telefon: +36 (1) 391-1400
▪ Fax: +36 (1) 391-1410
▪ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
▪ URL: https://naih.hu
8. Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az É rintett személy jogosult a jogellenes adatkezelés miatt az illetékes bíró sá ghoz fordulni. Az
Adatkezelő vel vagy az Adatfeldolgozó val szembeni eljárá st az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó
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tevékenységi helye szerinti bíró sá g elő tt kell megindítani. Az eljárá s megindítható az érintett
szoká sos tartó zkodá si helye szerinti bíró sá g elő tt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó
valamely euró pai unió s tagá llamnak a kö zhatalmi jogkö rö kben eljá ró kö zhatalmi szerve.
9. Az Érintett tájékoztatása az Adatvédelmi incidensről
Ha az Adatvédelmi incidens való színű síthető en magas kocká zattal já r a természetes személyek
jogaira és szabadsá gá ra nézve, az Adatkezelő nek – a jogszabá lyban elő írtaknak megfelelő en indokolatlan késedelem nélkü l tá jékoztatnia kell az É rintetett az Adatvédelmi incidensrő l.
MKOE
Utolsó módosítás: 2018. december 31.
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