I. A SZABÁLYZAT TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA
Jelen szabályzat hatálya kiterjed
a Higgy Bennem Alapítvány mint adatkezelő
tevékenységének teljes egészére. A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2020.05……..(ez a
GDPR hatályba lépésének napja)
•

Adatkezelő:

•

Székhely:

•

Adószám:

•

Telefon:

•

Email-cím:

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA
A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmének érvényre jutását, elősegítse
az információs önrendelkezés megvalósulását. A Szabályzat központi törekvése, hogy az
Alapítvány által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során
irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, és ezen szabályokról megfelelő
tájékoztatást adjon.
III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Az Alapítvány tevékenysége keretében végzett adatkezelés és a jelen Szabályzat megalkotása
során elismerjük a hatályos jogszabályok kötelező jellegét, így különösen irányadónak tartjuk
az alábbi jogszabályokban foglalt előírások rendelkezéseit:
•

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016.04.27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: GDPR)

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.).

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
A GDPR által adott fogalom meghatározásokat irányadónak tekintjük, amelyek közül a jelen
Szabályzat szempontjából az alábbiak bírnak kiemelt jelentőséggel:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
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Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi
személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
Alapítvány: gazdasági tevékenységet elsősorban kiegészítő jelleggel folytató jogi személy,
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Adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének
felmérését szolgáló dokumentum.
Technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott
eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR
rendelkezéseivel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja
és szükség esetén naprakésszé teszi.
V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Alapítvány az adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
Célhoz kötöttség: Az Alapítvány a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű
és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető
módon.
Adattakarékosság : Az Alapítvány az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően
és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően az Alapítvány nem gyűjt
és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül
szükséges.
Pontosság: Az ügyvéd adatkezelése pontos és naprakész. Az ügyvéd minden ésszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
Korlátozott tárolhatóság: Az Alapítványd a személyes adatokat olyan formában tárolja,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
tárolási kötelezettségre.
Integritás és bizalmas jelleg: Az Alapítvány megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a
személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
Elszámoltathatóság: Az Alapytvány felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való
megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést. Ennek értelmében az Alapítvány
gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az
adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások
módosításáról, kiegészítéséről. Az Alapítvány a jogszabályi kötelezettségeknek való
megfelelés igazolására dokumentációt készít.
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VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés : Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Szerződésen alapuló adatkezelés: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés: Az adatkezelés az érintett vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
Közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés: Az adatkezelés közérdekű vagy az
Alapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
VII. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az Alapítvány adatkezelési tevékenysége során a GDPR rendelkezéseivel összhangban
biztosítja az alábbi jogok érvényesülését:
(Közérthető) tájékoztatáshoz való jog
Minden adatkezelési jogalap tekintetében megilleti az érintetteket az a jog, hogy tömör, világos,
átlátható és könnyen hozzáférhető formában, közérthetően, szabatosan és világosan
megfogalmazott tájékoztatást kapjanak. A jelen Szabályzat elsődleges rendeltetése, hogy
segítse az eligazodást az Alapítvány adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kérdésekben. Az
írásos tájékoztatáson túl az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más
módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül,
de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az
egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát) a 30 napos
határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő
a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei
vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt)
túlzó, úgy az Alapítvány – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre -:
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•

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

•

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt
terheli.
Az Alapítvány a meghatározott adatokat öt évig kezeli.
Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adatkezelőnek a
GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja értelmében nem kell tájékoztatást teljesítenie, hiszen a
személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
Hozzáférés joga
A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•

az adatkezelés céljai;

•

az érintett személyes adatok kategóriái;

•

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat az ügyfél közölte vagy közölni fogja;

•

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

•

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

•

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti
az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
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Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden
jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;

•

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson
alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetében

•

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

•

a személyes adatokat az ügyvédre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog
A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ügyvéd ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

Tiltakozás
A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló
adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés
jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
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VIII. BEÉPÍTETT ÉS ALAPÉRTELMEZETT ADATVÉDELEM
Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása,
másrészt a GDPR rendelkezéseiben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek
jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására,
hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek
az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a
gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a
személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
IX. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Felismerve, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában
fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintetteknek, többek között a személyes
adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos
megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a
pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett
személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket
sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
Következésképpen, amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál,
kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a
késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni lehet. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő
bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:
•

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit
és hozzávetőleges számát;

•

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

•

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
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•

ismertetni kell az Alapítvány által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

X. AZ ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és
annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
XI.
AZ
ADATFELDOLGOZÓ
RENDELKEZÉSEK

IGÉNYBEVÉTELÉRE

VONATKOZÓ

Ha az adatkezelést az Alapítvány nevében más végzi, az Alapítvány kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az
adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
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A GDPR szabályainak megfelelően a Higgy Bennem Alapítvány az alábbiak szerint
tájékoztatást ad az általa végzett adatkezelésekről, ideértve az általa üzemeltetett
……………………. honlappal (a továbbiakban: honlap) kapcsolatosan megvalósuló
adatkezelésről:
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt
elérhetőségek bármelyikén kezdeményezheti.
A GDPR 8. cikk (1) bekezdése értelmében a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a
gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve
engedélyezte. A honlap kapcsolatfelvételi űrlapjának (ha van ilyen használatával az érintett
nyilatkozik arról, hogy betöltötte a tizenhatodik életévét.
Tizenhatodik életévüket be nem töltött személyek a honlap kapcsolatfelvételi űrlapját és
időpontfoglaló alkalmazását nem használhatják, minthogy az ilyen személyek adatkezeléshez
való hozzájárulása törvényes képviselőjük engedélye nélkül érvénytelen, és az ügyvédnek nem
áll módjában ellenőrizni az űrlapot beküldő személy életkorát, jogosultságát.
Az űrlap és az alkalmazás használatával az érintett a megadott adatok valóságát szavatolja. A
valótlan adatszolgáltatással összefüggésben bekövetkező esetleges hátrányokért a valótlan
adatszolgáltatást végző személy teljes felelősséggel tartozik.
Az Alapítvány tájékoztatja az érintetteket, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő
üzenetküldés csak abban az esetben valósulhat meg, ha az érintett megadja email címét, nevét,
és az alkalmazás jelölőnégyzetének kitöltésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
weboldal az ügyvédi válaszadás céljából kezelje a megadott adatokat. A telefonszám megadása
a kapcsolatfelvételi űrlapon opcionális. A megadott adatok kezelésére abból a célból kerül sor,
hogy az ügyvéd az érintett számára választ küldhessen email-üzenet formájában.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói
megismerhetik a jelen Szabályzatban meghatározott keretek között.

Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre
Folyamat

A
honlap
kapcsolatfelvételi
űrlapján keresztül az

Jogalap

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés
időtartama

GDPR 6 cikk (1)
bekezdés a) pont
(az
érintett
hozzájárulása).

Az érintett email címe,
neve és (opcionálisan)
telefonszáma.

Az érintett által feltett
kérdés
megválaszolása,

Az
érintett
törlési
kérelméig tart.
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érintett üzenetet küld az
Alapítvány részére.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.
Adatfeldolgozók
A honlap üzemeltetése érdekében az adatkezelő a kezelt adatokat továbbíthatja a jelen
bekezdésben feltüntetett adatfeldolgozó felé. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai szerint
végzi az adatok kezelését, és a feldolgozás során kizárólag az adatkezelő utasításai szerint járhat
el. Az adatfeldolgozó érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokról. Az
adatfeldolgozó nem jogosult arra, hogy saját célra adatfeldolgozást végezzen. Az
adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói megismerhetik, azonban
sem az adatfeldolgozó, sem az adatfeldolgozó munkavállalói nem továbbíthatják azokat
harmadik személyeknek.
Adatfeldolgozó

Székhely

informatikai szolgáltató

Google Inc.

1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain
View, CA, 94043.,
Amerikai
Egyesült
Államok

könyvelő cég

Tevékenység

Érintett adatok

Webtárhely
szolgáltatás

Név, cím, telefonszám,
email cím, IP cím,
sütik,
üzenetek
tartalma, életkor.

Google
folyamatok

Analytics

Könyvelési feladatok
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IP cím

Név, számlázási név,
számlázási cím

A honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása.
A Google Analytics a számítógépre szövegfájlokat (sütiket) ment a felhasználónak a honlapon
végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google
szerverein tárolódnak.
A süti által rögzített, az érintett weboldal használatára vonatkozó adatok (pl. IP-cím) Google
Inc. részére megvalósuló továbbítása és az ott történő feldolgozás megakadályozható az alábbi
hivatkozáson
elérhető
segédprogram
letöltése
és
telepítése
útján: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A honlap felkeresése és használata során – amennyiben az érintett számítógépének, így
különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik – technikai jellegű adatkezelés valósul
meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a
honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén,
eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely
folyamatokhoz az érintett a honlap használatával hozzájárul.
Röviden utalunk arra, hogy a legtöbb böngészőben elérhető az ún. anonim vagy inkognitómód,
amely a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a fiókelőzményekben. Az
összes inkognitó- vagy anonimablak bezárását követően a sütik törlődnek, a könyvjelzők és
beállítások pedig addig kerülnek tárolásra, amíg a felhasználó nem törli őket.
Sütik tiltása
Böngészőtől függően az alábbi útmutatók lehetnek segítségére a sütik letiltásában:
Internet
Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=en
Opera: https://www.timeanddate.com/custom/cookiesopera.html
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
A honlap felkeresése és használata során – amennyiben az érintett számítógépének, így
különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik – technikai jellegű adatkezelés valósul
meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a
honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén,
eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely
folyamatokhoz az érintett a honlap használatával hozzájárul.
A Google adatfeldolgozó tevékenységének leírását az alábbi linken keresztül érheti
el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu
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Az adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor
azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak.
Ezeken kívül az adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több
látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag az érintett IP címét tartalmazzák. Főleg
ezek a sütik biztosítják azt, hogy az adatkezelő honlapja barátságosabb, hatékonyabb és
biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon
megjelenjenek azok az információk, melyek a látogató érdeklődésének felelnek meg. A sütik
használatának célja az, hogy a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A látogató
személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges.
A Google Analytics felhasználói és eseményadatok megőrzési időszaka: 26 hónap.
Minden alkalommal, amikor az adott felhasználóval új esemény keletkezik, a felhasználói
azonosító megőrzési időszakának számítási újból elkezdődik. Ilyenkor a rendszer az adatok
lejárati dátumához ismét hozzáadja a 26 hónapos megőrzési időszakot.
A sütik által az érintettről, illetve az érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt
eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
• az Ön által használt IP-cím,
•

a böngésző típusa,

•

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus,
beállított nyelv),

•

a látogatás pontos időpontja,

•

az előzőleg látogatott oldal címe,

•

a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,

•

az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint
azonosítani.
Amire a drjuhaszzoltan.hu honlap használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:
•

hogy megmondja, az érintett járt-e már a honlapon, illetve, hogy milyen aloldalakat
vagy más drjuhaszzoltan.hu domainhoz tartozó oldalakat látogatott meg,

•

hogy megmondja, az érintett milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe, milyen
információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik az
érintettet.

A sütiket alapvetően információgyűjtésre használjuk fel a jobb és minőségi felhasználói élmény
biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.
Jogorvoslat
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Amennyiben jogorvoslati igénye van, úgy fordulhat egyfelől a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), másfelől az adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.
XII. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat …………………..lép hatályba.
Hely, dátum
képviseli
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