ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét
Közalapítványunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Közalapítványunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Közalapítványunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk
kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Közalapítványunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk,
b) szerződéses kapcsolat előkészítése, illetve szerződéskötés és utána az Ön adatait szerződéses
jogcímen kezeljük,
c) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
d) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Közalapítványunknak,
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése,
fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?
Közalapítványunk: Szivárvány Közhasznú Közalapítvány
Közalapítványunk irodája: 8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10
Közalapítványunk székhelye: 8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10.
Közalapítványunk postacíme: 8700, Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10.
Közalapítványunk honlapja: http://www.amv-marcali.hu/
Kapcsolattartás: Tel: +36 85 411-207, Fax: +36 85/411-050

E-mail címünk: amv@amv-marcali.hu, Email: amv.zsj@gmail.com
Adószámunk: 18765209-1-14
Bankszámlaszámunk: 10403947-39412267-00000000

Közalapítványunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Közalapítványunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV
Tárhely.Eu
Szolgáltató
Felelősségű Társaság

CÍM

TEVÉKENYSÉG

Korlátolt 1144 Budapest, Ormánság utca
4. X. em. 241.

Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás

VA-PO'10 Könyvelő és Fuvarozó 8700 Marcali, József Attila utca
Korlátolt Felelősségű Társaság
31.

Számviteli,
adószakértői
tevékenység

PROGRAMTECH
Informatikai, 9700 Szombathely,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt utca 20.
Felelősségű Társaság

Számítógépes
programozás

Százhold

LeMi-Soft Informatikai Szolgáltató és 8700 Marcali, Dózsa György
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű utca 9. 2. lház. 2. em. 7.
Társaság

Világháló-portál
szolgáltatás

Hírlevél szolgáltatás tevékenységünkkel kapcsolatos adatfeldolgozók:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

LeMi-Soft
Informatikai 8700 Marcali, Dózsa György Világháló-portál szolgáltatás
Szolgáltató és Kereskedelmi utca 9. 2. lház. 2. em. 7.
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tárhely.eu Szolgáltató Korlátolt 1144 Budapest, Ormánság utca Adatfeldolgozás,
Felelősségű Társaság
4. X. em. 241.
szolgáltatás

web-hoszting

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:
Tevékenység megnevezése és
az adatkezelés célja
Honlap látogatása

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Közalapítványunk

IP cím

1 hónap

Cél a honlap rendeltetésszerű
és színvonalas működésének
biztosítása,
a szolgáltatásaink minőségének
ellenőrzése és javítása,
a rosszindulatú, weboldalunkat
támadó látogatók beazonosítás,
a látogatottság mérésére,
statisztikai célok
Kapcsolatfelvétellel
kapcsolatos adatkezelés
az Közalapítvány küldetésének
teljesítése, kapcsolati háló
bővítése, versenyről
érdeklődők tájékoztatása

jogos érdeke

a látogatás időpontja
a meglátogatott
aloldalak adatai,
az Ön által használt
operációs rendszer és
böngésző típusa

hozzájárulás

teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes
üzenet

általános tájékoztatás
esetén 3 év, illetve a
hozzájárulás
visszavonásáig

Adománygyűjtés
az adományozás célja:
tanulmányi versenyek
résztvevőinek támogatása,
feladatgyűjtemények kiadása

hozzájárulás

adományozás esetén
15 évig,
ill. az adó- és
számvitelre vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott
időtartam,
ill. a hozzájárulás
visszavonásáig

Hírlevél
hírlevél szolgáltatásunkra
feliratkozók tájékoztatása a
versenyekről, új könyvekről,
eseményekről, stb.
Ügyintézés, panasz
panaszra válaszadás

hozzájárulás

teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb adatok
(adomány összege,
fizetés módja, stb.)
ill. az
adótörvényekben
meghatározott adatok
(kedvezmény
igénybevétele esetén)
teljes név
e-mail cím
életkor

teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes
üzenet
teljes név, beosztás,
kapcsolattartási
adatok (e-mail cím,
telefonszám, stb.)
számlázáshoz
szükséges,
jogszabályban előírt
adatok

5 évig

Ügyfél- és
partnerkapcsolatok
Cél a versenyek szervezése,
könyvárusítás, ezzel
kapcsolatban az ügyfél- és
partnerkapcsolataink
fenntartása, a szerződéseink
előkészítése, szerződéseink

jogi kötelezettség

szerződés
előkészítése,
teljesítése,
jogszabályi
kötelezettség
(számlázás
tekintetében)

a szolgáltatás
időtartama alatt,
illetve a hozzájárulás
visszavonásig

szerződés megszűnése
után 5 év, illetve a
számviteli és
adójogszabályokban
elírt megőrzési idő

teljesítése, garanciális ügyeink
intézése

Versenyzőkkel kapcsolatos
adatkezelés
szerződéses partnereink
(iskolák) által benevezett
versenyzők személyes
adatainak nyilvántartása,
verseny lebonyolítása,
versenyeredmények
nyilvánosságra hozatala

szerződéses
partnerünk jogos
érdek (nem
természetes
személy szerződő
partnereink
természetes
személy
képviselői
esetében)
hozzájárulás a 16
éven aluli
versenyző felett
szülői
felügyeletet
gyakorló személy
részéről

Versenyzőket felkészítő
pedagógusokkal kapcsolatos
adatkezelés
szerződéses partnereink
(iskolák) által benevezett
versenyzőket felkészítő
pedagógusok személyes
adatainak nyilvántartása,
verseny lebonyolítása,
versenyeredmények
nyilvánosságra hozatala

hozzájárulás

Fényképek, videó felvételek,

hozzájárulás (nem

név
álnév (opcionális)
születési időpont
évfolyam
iskola és felkészítő
tanár megnevezése
OM-azonosító
telefonszám
e-mail cím
versenyen elért
eredmény
(versenyző)
név
kapcsolattartási
adatok
szülői felügyeleti jog
igazolás
(szülő)
név
évfolyam
iskola megnevezése
felkészített versenyző
megnevezése
OM-azonosító
telefonszám
e-mail cím

területileg illetékes
lebonyolító

fénykép,

hozzájárulás
visszavonásáig
a hozzájárulás
visszavonása nem
eredményezi
automatikusan a már
nyilvánosságra hozott
versenyeredmények
módosítását
a versenyeredmények
nem selejtezhetők, a
hozzájárulás
visszavonása esetén a
versenyeredményekkel
kapcsolatos személyes
adatokat utólag
anonimizáljuk
hozzájárulás
visszavonásáig
a hozzájárulás
visszavonása nem
eredményezi
automatikusan a már
nyilvánosságra hozott
versenyeredmények
módosítását
a versenyeredmények
nem selejtezhetők, a
hozzájárulás
visszavonása esetén a
versenyeredményekkel
kapcsolatos személyes
adatokat utólag
anonimizáljuk
nem selejtezhető,

interjúk készítése és
közzététele a honlapon, illetve
Közalapítványi kiadványokban

tömegfelvételek
esetén), illetve
alapítványunk
jogos érdeke
(tömegfelvételek
esetén)
hozzájárulás
(interjú esetén)

videó felvétel,

területileg illetékes
lebonyolító,
helyszín, időpont
az interjúban
szereplő személyes
adatok

illetve a hozzájárulás
visszavonásáig

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése
céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (GDPR 7. cikk (3)
bekezdés).
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a amv@amv-marcali.hu e-mail, illetve postacímünkön
kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük
Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ,
hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó”
menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön
első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a
felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – az Közalapítványunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön
hozzájárulását.
Közalapítványunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, az Közalapítványunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?
Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer
sütik

nem igényel

munkamenet
azonosító süti

honlap működésének
biztosítása

böngésző session vége

Honlapunk hozzájárulást igénylő sütit nem kezel.
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:
•
•
•

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
Versenyzőink adatait csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása
alapján kezelhetjük! A versennyel kapcsolatos részletes adatkezelési szabályainkról a verseny
szabályzatában olvashat.
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az Közalapítványunkkal
kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok
valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy
hiányos adat akadálya lehet a karitatív tevékenység folytatásának.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy
Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez
hozzájárulás visszavonásával vagy adatainak korlátozásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – nyolc munkanapos határidővel
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ
el vagy Közalapítványunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve
– szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás
lefolytatásának időtartama alatt.

5. Versenyszervezéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységünk
Versenyzőink adatait csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása
alapján kezelhetjük! A versennyel kapcsolatos részletes adatkezelési szabályainkról a verseny
szabályzatában olvashat.
A versenyeredményeket nyilvánosságra hozzuk, a nyilvánosságra hozott adatok köre:
•
•

versenyzők esetén név, iskola, évfolyam, pontszám, felkészítő pedagógus neve
felkészítő pedagógusok esetén név, iskola, évfolyam, pontszám, versenyző neve

Amennyiben Ön szeretné, ha gyermeke részt venne az általunk szervezett versenyen, de nem járul
hozzá gyermeke nevének nyilvánosságra hozatalához, abban az esetben a nevezés (illetve az
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatában) kérje gyermeke adatainak anonimizálását (álnevesítését).
Ön Szülőként gyermeke, illetve saját személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását a
versenyszervezése és az eredmények közzététele tekintetében ingyenesen és bármikor
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban a hozzájárulás alapján kezelt
adatok kezelésének jogszerűségét.

Az Ön hozzájárulása visszavonásának a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel
vállaljuk.
Az Ön személyes adatainak az Ön hozzájárulásában megnevezett célból történő kezelését meg kell
szüntetnünk, ha
a) az a cél, amelyre az adatokat kértük megvalósult, kivéve, ha Ön az új cél megjelölésével az
adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult,
b) az Ön nyilatkozata szerint nem kíván Közalapítványunkkal együttműködni.
Ha az adatkezelést annak bármely szakaszában az Ön kérelme alapján kell megszüntetnünk, ezért Önt
jogi felelősség nem terheli.
Az adatkezelés megszüntetése az Ön és gyermeke adatainak megsemmisítést vagy az anonimizálást
jelenti, azonban a hivatalosan közzétett versenyeredmények tekintetében az utólagos törlés, illetve
anonimizálás technikai nehézségekbe ütközhet.

6. Mit kell tudni hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a hírlevél regisztráció során kifejezett hozzájárulásával a hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön
személyes adatait hírlevél küldési célra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás
visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére hírlevelet
továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
16 éven aluli személy számára Alapítványunk nem tesz lehetővé hírlevél célú regisztrálást.

7. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön, illetve gyermekének adatait a verseny lefolytatása érdekében a területileg illetékes
versenyszervezőknek továbbítjuk, egyéb esetben adattovábbításra csak jogszabályban meghatározott
esetekben kerülhet sor.
Megyei-fővárosi fordulók rendezői:
Baranya-Tolna

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola Széchenyi István Általános Iskola

7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34

Bács-Kiskun

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.

Borsod-AbaújZemplén

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

3434 Mályi, Móra Ferenc utca 11.

Budapest

Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola

1162 Budapest, Bekecs utca 62-78.

Fejér

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola

8000 Székesfehérvár, Budai út 7.

Fejér

Móri dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

8060 Mór, Kodály Zoltán utca 28.

Győr-MosonSopron

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola

9024 Győr, Szent Imre út 33.

Hajdú-Bihar

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7-8.

Heves

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola

3000 Hatvan, Kossuth tér 1.

Jász-NagykunSzolnok

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai

5300 Karcag, Kálvin út 9.

Tagintézménye
KomáromEsztergom

Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola

2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.

Pest

Somogyi Imre Általános Iskola

2740 Abony, Szelei út 1.

Pest

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola

2133 Sződliget, Rákóczi u. 1-3.

Pest

Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

Pest

Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola

Somogy

MNGÁAMI Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskolája

2440 Százhalombatta, Damjanich utca
24.
8700 Marcali, Mikszáth Kálmán utca
10.

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.

Vas

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.

Veszprém

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola

8200 Veszprém, Aradi Vértanúk utca 2.

Zala

Rozgonyi Úti Általános Iskola

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 25.

Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az
Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Az adatfeldolgozóinkról további
információ a 2. pontban található.
Közalapítványunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján
továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása
miatt megkeresheti Közalapítványunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
mértékben.
Közalapítványunk adatkezelésében részt vevő közreműködők előre meghatározott mértékben –
titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön, illetve gyermekének személyes adatait
megismerni.
Az Ön, illetve gyermekének személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük,
valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb
jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, megbízottjainkat,
illetve a verseny szervezőit oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva
tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket
használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem
tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Közalapítványunk mindent megtesz annak
érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő
adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Közalapítványunkhoz
beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön, illetve gyermeke adatainak
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
✓ tájékoztatást kérhet,
✓ kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
✓ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben
jogszabály erre lehetőséget ad),
✓ bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
✓ a
felügyeleti
hatóságnál
panaszt
tehet,
illetve
eljárást
kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
✓
✓
✓
✓
✓

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, illetve gyermeke általunk kezelt, illetve az általunk –
vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
✓
✓
✓
✓
✓
✓

adatairól,
azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett
intézkedéseinkről, továbbá
✓ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett
költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg
jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről tájékoztatással.
Közalapítványunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve
akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton
közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt
írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az

esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az
adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15
napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint
illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Közalapítványunkat.

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

✓

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

✓

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

✓

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grtv.)

✓

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

✓

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

✓

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

✓

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. (Pktv.)

✓

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Közalapítványunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a
http://amv-marcali.hu/ weboldalon történik.

Marcali, 2018. május 25.

