ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT
I./ A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Magyarország Barátai Alapítvány (1067 Budapest,
Eötvös u. 24. I/10.; Bírósági bejegyzés: 7. PK.60.273/2011/3; adószám: 18219612-1-41; a
továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi - és kezelési elveket és a Társaság
adatvédelmi - és kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január
28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, a Kúria (Legfelsőbb
Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait valamint az "ONLINE PRIVACY
ALLIANCE" ajánlásait. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások
minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére,
biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető jogait, különösen a magánélethez való jogát
tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
II./ Fogalom-meghatározások
Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése,

tárolása,

nyilvánosságra

hozatala,

megváltoztatása,
összehangolása

felhasználása,

vagy

lekérdezése,

összekapcsolása,

zárolása,

továbbítása,
törlése

és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeikkel az alábbi társaság(ok) végezheti(k):
- Magyarország Barátai Alapítvány (1067 Budapest, Eötvös u. 24. I/10.; Bírósági bejegyzés: 7.
PK.60.273/2011/3; adószám: 18219612-1-41)
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Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait
működtető technikai megoldások összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság által üzemeltetett ungarnheute.hu oldalra
belép vagy aki külső szolgáltatónál személyes adatainak felhasználásával egy username-mel
regisztrálva kommenteket helyez el.
Külső szolgáltató: A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és
belépést könnyítő egyéb internetes szolgáltatókkal is együttműködik. (pl. Facebook Inc., Google
Inc.)
III./ A kezelt személyes adatok köre
A Társaság adatkezelés során nem kezel személyes adatokat, kizárólag személyes adatnak nem
minősülő adatokat, valamint a külső szolgáltatók által generált userneveket kezel.
IV./ A Társaság által kezelt további adatok köre
4.1 A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú
működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó
képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását
tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az
adott oldal működése nem teljes értékű.
4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
V./ Külső szolgáltatók
5.1 A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók
saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
5.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon
megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató
minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és
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adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook,
google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.
VI./ Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
6.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa.
6.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs
szükség.
VII./ Jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Tekintettel arra, hogy a Társaság nem kezel személyes adatokat, így adatkezelési
nyilvántartásba vétele sem szükséges.
7.2 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben
kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
7.3 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő
munkatársai is az eniko.enzsol@ungarnheute.hu e-mail címen.

