Adatkezelési Szabályzat
1. Általános szabályok
1.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat indokolás nélküli
megváltoztatására.

2. Értelmezések
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.

Felhasználó: A webhelyet meglátogató természetes, vagy jogi személy, valamint jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet.
Üzemeltető (webhely üzemeltető): TETT Alapítvány
Harmadik fél: Az Üzemeltetőn és a Felhasználón kívüli személy.
Személyes adat: Az Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve,
elérhetősége, de ideértendő minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó beazonosítható.
Adatkezelés: Az Felhasználóra vonatkozó, elsősorban személyes adatokkal végzett alábbi
tevékenység:
Adatfeldolgozás: A adatok rendszerezése, elemzése.
Adatszolgáltatás: Adatok megadása harmadik személy részére.
Adattárolás: Az adatok megőrzést szolgáló tevékenység, illetve eljárási mód.
Adattörlés: Az adatok végleges megsemmisítése.
Marketing tevékenység: Egyrészről azon tevékenységek összessége, amelyeknek célja az
Felhasználó minél alaposabb megismerése annak érdekében, hogy igényeit minél
hatékonyabban lehessen kielégíteni. Másrészről azon tevékenységek összessége, amely az
egyes termékek, szolgáltatások megismertetését és az Felhasználó általi igénybevételét
(megvételét) célozzák meg.

3. Adatkezelő
3.1.

Az adatkezelő személye azonos a fentiekben Üzemeltetőként megjelölt személlyel.

4. Adatfeldolgozó
4.1.
4.2.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelő nem alkalmaz adatfeldolgozót.

5. Az Üzemeltetőre vonatkozó szabályok
5.1.
5.2.

5.3.

Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a webhely használatával és szolgáltatásaival
kapcsolatos adatkezelési tevékenysége során a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
Az Üzemeltető, ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartása
érdekében megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok
kezelése, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot bármikor egyoldalúan
módosítsa. A Felhasználó a webhely használatával elfogadja a (módosított) adatkezelési
szabályzatot.

6. A Felhasználóra vonatkozó szabályok
6.1.

Minden olyan esetben, mely során a Felhasználó önkéntesen adatokat ad meg a webhely
szolgáltatásainak használata során, köteles valódi adatokat megadni. A megadott adatok
valódiságáért és jogos használhatóságáért kizárólag a Felhasználó a felelős.

7. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

Az adatkezelés általános szabályai

Az Üzemeltető az adatok bekérése és használata során mindig jóhiszeműen jár el, mivel nem áll
módjában a Felhasználó valódi személyét megállapítani. Ezért a Felhasználó által megadott
adatokat igaznak és valódinak ismeri el.
Az Üzemeltető törekszik arra, hogy csak a legszükségesebb személyes adatok megadását kérje.
7.2.

Az adatkezelés célja

7.2.1. Az adatkezelés célja, hogy az Üzemeltető képessé váljon a Felhasználó általi üzenetben foglaltakra
reagálni, a Felhasználót elérni.
7.3.
7.3.1.

Az adatkezelés jogalapja

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXQ. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, valamint a
GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó
az egyes adatkezelések tekintetében a webhely használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg.
7.4.

A kezelt adatok köre

7.4.1. Személyes adatok körében:
7.4.1.1. Kapcsolattartási név (teljes név)
7.4.1.2. Kapcsolattartási e-mail cím
7.5.

Az adatkezeléssel érintettek köre

7.5.1. Az Üzemeltető adatkezelési köre az alábbi felhasználói csoportokra terjed ki: 7.5.1.1. A
kapcsolati űrlap használatával adatokat megadók.
7.6.

Az adatokat megismerők köre

7.7.

Az adatok tárolása és védelme

7.6.1. Üzemeltető.

7.7.1. Az adatkezelő lehetőségeihez mérten megtesz minden tőle telhetőt az adatok biztonságos tárolása és
védelme érdekében, de ennek részleteit biztonsági okokból jelen Szabályzatban nem részletezi.

7.8.

Az adatkezelés időtartama

7.8.1. Az adatok kezelése a Felhasználó általi megadástól, az adott cselekmény (szolgáltatás) végrehajtásáig
tart.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.
7.9.3.
7.9.4.
7.9.4.1.
7.9.4.2.
7.9.4.3.
7.9.4.4.
7.9.4.5.
7.9.4.6.
7.9.4.7.
7.9.4.8.

A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó joga van megismerni az adatai kezelésére vonatkozó szabályokat és módokat.
A Kapcsolat űrlap használatával bármikor kérhet tájékoztatás személyes adatairól, illetve kérheti
azok módosítását vagy törlését.
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására j ogosult.
Felügyeleti hatóság:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1/ 391-1400
Fax: 06 1/ 888-2890
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Amennyiben az Üzemeltetőben kétség merül fel annak tekintetében, hogy a megkeresés valóban
az adatkezeléssel érintett Felhasználótól érkezett-e, saját jogszerű adatkezelése, valamint az érintett
Felhasználó adatainak védelme érdekében, további információkat kérhet.
7.10.

7.10.1.

7.10.2.

A hozzáférés joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Üzemeltetőtől 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 rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést
kapjon.
A Felhasználó (kérelmező) csak a saját adataihoz való hozzáférést kérelmezheti.
7.11.

A helyesbítéshez való jog

7.11.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
7.12.

A törléshez való jog

7.12.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy adatai kezeléséhez történt hozzájárulását bármikor visszavonja.
7.13.
7.13.1.
7.13.2.

A tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
A Felhasználónk joga van ahhoz, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapjon.

7.14.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

7.14.1. Az Üzemeltető nem alkalmaz automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali rendszert.

8. Közösségi és egyéb platformok
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Az Üzemeltető tevékenységének megismertetése, népszerűsítése céljából megjelenhet különböző
közösségi oldalakon.
Az ilyen felületeken létrehozott kérdések, üzenetek, panaszok nem minősülnek az Üzemeltető
irányába hivatalos megkeresésnek.
Az ilyen helyeken a Felhasználó által megadott adatokat az Üzemeltető nem kezeli, ezért a
Felhasználóra az adott webhely üzemeltetőjének adatvédelmi és szolgáltatási feltételei az
irányadóak.
Az Üzemeltető nem tehető felelőssé az ilyen platformokon a Felhasználó által létrehozott
jogellenes és/vagy sértő adattartalmakért, valamint az adott webhelyek működési módjáért,
esetleges technikai hibáiért, illetve az azokból adódó kellemetlenségekért.

9. A cookie-k használata
9.1.

A webhely úgynevezett cookie-t használ, melyek – többek között – hatékonyabbá teszik a
Felhasználó számára a webhely használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerver a
Felhasználó számítógépének küld, hogy azonosítsa a weboldalon tartózkodás alatt használt
számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookiekat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy értesítése a
Felhasználót, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

