ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
***
Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy a Hogy Vagy Közhasznú Egyesület honlapján látogatóit és az
egyesülettel szakmai vagy egyéb kapcsolatba kerülő személyeket előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A
jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hogy Vagy Közhasznú Egyesület által alkalmazott adatvédelmi
és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az
adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor,
hogyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói vagy az egyesülettel szakmai kapcsolatba
kerülőszemély által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa ezen látogatókat és személyeket
a jogaikról és a nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről.
I.

BEVEZETŐ, AVAGY MIT TARTALMAZ EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

1.

A Hogy Vagy Közhasznú Egyesület (székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6.;
nyilvántartási száma: 01-02-0016469; adószáma: 18879302-1-41; statisztikai számjel:
18879302-9499-529-01; a továbbiakban: „Hogy Vagy Egyesület” vagy „Adatkezelő”), mint
Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

2.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a
jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Jelen
tájékoztató hatálya az adatkezelő weblapján (https://www.hogyvagy.hu) történő adatkezelésre,
valamint az Adatkezelővel szakmai kapcsolatban kerülő személyekre (önkéntesekre,
foglalkozásokon résztvevő gyermekekre, szüleikre, adományozókra, munkavállalókra, egyesületi
tagokra, stb.) terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: https://www.hogyvagy.hu/gdpr

3.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének
(2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel.

4.

A tájékoztató célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bemutassa, hogy mi történik a
honlapot látogató, önkéntesként részt vevő, önkéntesnek jelentkező vagy a foglalkozásokon részt
vevő gyermekek és szüleik, illetve támogatóink, továbbá az egyesületi tagok, munkavállalók,
szakmai együttműködő partnerek, stb.által megadott személyes adatokkal. A tájékoztató tömören,
közérthetően és világosan megfogalmazva került kialakításra, valamint célja, hogy az könnyen
hozzáférhető módon megismerhetővé váljon.

II.

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI, AVAGY HOL VAGYUNK ELÉRHETŐEK?

1.

Név:

Hogy Vagy Közhasznú Egyesület

2.

Székhely:

1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6.

3.

Adószám:

18879302-1-41

4.

E-mail:

info@hogyvagy.hu
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5.
III.

Telefon:

+ 36 20 427 9844

ALAPELVEK, FOGALMAK, AVAGY MI MIT JELENT?

1.

Az Adatkezelő alább rögzít néhány fontosabb értelmező kifejezést, amely segíti az adatvédelmi
tájékoztató megértését.

2.

Mi az a személyes adat?
Információ, amely alapján közvetlenül, vagy közvetve beazonosíthatóvá válik (pl. név, lakcím,
születési évszám, GPS adat, stb.), de lehet az Önre jellemző, Önnel összekapcsolt, vagy
összekapcsolható, a testi, szellemi, kulturális azonosságra vonatkozó adat (pl. fogyasztási szokás).

3.

Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő a jelen esetben a Hogy Vagy Egyesület, de lehet bárki, akár egy természetes személy
is. Az adatvédelmi szabályok és tájékoztatók a Hogy Vagy Egyesülettel kapcsolatba kerülő személy
információs önrendelkezési jogait védi.

4.

Ki az adatfeldolgozó?
Az adatfeldolgozó az, akit a Hogy Vagy Egyesület egy szerződés keretében megbíz annak
érdekében, hogy adatkezelési tevékenységben az egyesület segítségére legyen. Másképpen
fogalmazva az, aki az adatkezelő megbízásából, részére és nevében személyes adatokat kezel.

5.

Mi nevezünk adatkezelésnek?
A személyes adatokon végzett automatizált vagy nem automatizált művelet vagy műveletek
összessége (pl. adatgyűjtés, adatrögzítés, betekintés, továbbítás, terjesztés, stb.)

6.

Milyen célból kezeljük az adatokat?
Amikor az érintett személy felhasználóként meglátogatja a honlapunkat, vagy kapcsolatot létesít az
egyesülettel, úgy ezen személyekkel szükségessé válik a kapcsolattartás, valamint az egyesület
szakmai munkájának elvégzéséhez szükséges adatok kezelése, így különösen, de nem kizárólagosan
a következő esetekben: munkánkról való tájékozódás során, önkéntesnek jelentkezés során, anyagi
támogatás nyújtása során; foglalkozásokon történő részvétel során; törvényes képviselőként
hozzájárulások megadása során; az egyesület szakmai munkáját segítőkkel történő kapcsolattartás
során, munkaviszony fenntartása során, óvodai kapcsolattartás során, stb.
Mindezeken kívül a honlap által kínált felhasználóbarát szolgáltatások folyamatosan fejlesztésre
kerülnek, hogy nagyobb élmény legyen a honlap használata. Mindezen célok megvalósulását az
Adatkezelő anonim adatgyűjtéssel támogatja. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő honlapja saját
websütiket (más néven: cookie-kat) helyez el a böngészőprogramban (pl. Microsoft Explorer,
Firefox Mozilla, Google Chrome, stb.).

7.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelünk. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok
felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.
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8.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezeljük.

9.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon végezzük, megfelelve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elveinek.

10.

Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk, és azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon, megfelelve a célhoz kötöttség elvének. E
körben nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

11.

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, a szükségesre korlátozódik, megfelelve az
adattakarékosság elvének.

12.

A személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, minden ésszerű intézkedést
megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, megfelelve a pontosság elvének.

13.

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor,
figyelemmel az Ön jogainak és szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására, megfelelve a korlátozott tárolhatóság elvének.

14.

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága (az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve), megfelelve az integritás és bizalmas jelleg elveinek.

15.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta
meg, illetve engedélyezte.

16.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából az alkalmazandó jogszabályok szerint Önnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbításának tényét, címzettjeit, és adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy Ön aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

17.

Kétség esetén vélelmezendő, hogy Ön nem adta meg hozzájárulását.

18.

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képes e megfelelés igazolására.
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19.

Az adattárolás olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását a személyes adatok
kezelése céljainak a célokhoz rendelt jogalapoknak megfelelő és szükséges idő figyelembevételét
lehetővé teszi és biztosítja az alábbi elvek megvalósulását:
-

elszámoltathatóság;
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
célhoz kötöttség;
adattakarékosság;
pontosság;
korlátozott tárolhatóság;
integritás, bizalmasság.

20.

Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt
kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett által megadott, illetve hozzáférhetővé tett
személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

21.

Az Adatkezelő minden olyan szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut,
megköveteli és elvárja a GDPR szerinti működést.

IV.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, AVAGY MILYEN JOGAI VANNAK AZ EGYESÜLETTEL
KAPCSOLATBA KERÜLŐ SZEMÉLYEKNEK?

1.

Hozzáférés és tájékoztatáshoz való jog: Az Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 144.
cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 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 GDPR-ban felsorolt
információkhoz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban hozzáférést kapjon.

2.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek
esetén.

4.

Elfeledtetéshez való jog: ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
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a)
b)
c)
d)

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.

6.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.

8.

Visszavonáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

9.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén a
határidő 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt. Ha az
Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.

10.

Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségekről további részleteket a Tájékoztatóban olvashat.

11.

Az Adatkezelő az adatokat a saját, jelszóval védett számítógépein vagy a Google Drive, valamint
egyéb felhőalapú adat- és fájltároló rendszerekben tárolja (Google adatvédelem:
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=en;
Google
adatvédelmi
alapelvek:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu).

12.

Az Adatkezelő - az egyesületi működés finanszírozása érdekében – hazai és európai uniós
pályázatokon támogatás nyújtása iránti kérelmeket rendszeresen nyújt be, valamint az egyes óvodai
intézményekkel együttműködési megállapodásokat köt. Az Adatkezelő ezen támogatási és
együttműködési szerződéseknek, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően ezen harmadik
szervezeteknek (minisztériumoknak, állami szervezeteknek, civil szervezeteknek, köznevelési
intézményeknek, stb.) adatokat továbbíthat.

V.

ADATKEZELÉS ÖNKÉNTES
ÖSSZEFÜGGÉSBEN

STÁTUSSZAL

ÉS

EGYESÜLETI

TAGSÁGGAL
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1.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Születési helye, ideje

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

TAJ-szám

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

Anyja neve

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

Lakcím

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

Fénykép-, és videófelvételek megőrzése és
szakmai, valamint marketing célokra való
felhasználása

Egyesületi programok szervezése,
marketingcélok

Egyesületi programon való jelenlét rögzítése
(dátum, helyszín)

Egyesületi programok és foglalkozások
szervezése, szakszerű megtartása, tagsági
jogviszony fenntartása

2.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig vagy ennek
hiányában az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján a törlésig tart. Az érintett által megadott
bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is,
akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

3.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai, tagjai és önkéntesei
kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

4.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását,
az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
a)
b)
c)

postai úton a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre címezve;
telefonon keresztül a + 36 20 427 9844 számon;
e-mail útján az info@hogyvagy.hu e-mail címen.
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6.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja.

7.

Tájékoztatjuk, hogy
a)
a)
b)

8.
VI.

az adatkezelés válasz adásához, az önkéntes státusz és egyesületi tagság nyilvántartásához
szükséges;
Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek;
továbbá
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön
megkeresésére válaszolni.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
ADATKEZELÉS ÖNKÉNTESNEK VALÓ JELENTKEZÉS SORÁN

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel

Oktatási intézmény megnevezése

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

Oktatási intézményen belüli évfolyam
megnevezése

Önkéntességi vagy egyesületi tagsági viszony
létrehozása és fenntartása

2.

Érintettnek minősül a weboldalon űrlapot kitöltő vagy e-mailben jelentkező valamennyi természetes
személy.

3.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig vagy ennek
hiányában az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján a törlésig tart. Az érintett által megadott
bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is,
akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai, tagjai és önkéntesei
kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

5.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását,
az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
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a)
b)
c)

postai úton a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre címezve;
telefonon keresztül a + 36 20 427 9844 számon;
e-mail útján az info@hogyvagy.hu e-mail címen.

7.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

8.

Tájékoztatjuk, hogy
a)
b)
c)

9.
VII.

az adatkezelés válasz adásához szükséges;
Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek;
továbbá
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön
megkeresésére válaszolni.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
ADATKEZELÉS A FOGLAKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓAN
SZÜLŐK
ÉS
GYERMEKEIK,
VALAMINT
ÓVODAI
ALKALMAZOTTAK
VONATKOZÁSÁBAN

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás, számlázás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás,
számlázás

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás

Lakcím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás,
számlázás

Jelenléti ív

Foglalkozás szakszerű megtartása

Nevelési intézmény megnevezése

Foglalkozás szakszerű megtartása

Fénykép-, és videófelvételek megőrzése és
szakmai, valamint marketing célokra való
felhasználása

Egyesületi programok szervezése,
marketingcélok

2.

Érintettnek minősülnek a foglalkozásokon résztvevő valamennyi gyermek, szüleik és az érintett
intézményben foglalkoztatott alkalmazottak.

3.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig (hozzájárulás
visszavonásáig) vagy ennek hiányában az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján a törlésig tart. Az
érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,
elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott
e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
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4.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai, tagjai és önkéntesei
kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

5.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását,
az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
a)
b)
c)

postai úton a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre címezve;
telefonon keresztül a + 36 20 427 9844 számon;
e-mail útján az info@hogyvagy.hu e-mail címen.

7.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja.

8.

Tájékoztatjuk, hogy
a)
b)
c)

9.
VIII.

az adatkezelés válasz adásához, valamint a foglalkozások szakszerű elvégzéséhez szükséges;
Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek;
továbbá
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön
megkeresésére válaszolni.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
ADATKEZELÉS
KAPCSOLÓDÓAN

HÍRLEVÉLRE

TÖRTÉNŐ

FELIRATKOZÁSHOZ

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása

Feliratkoztáskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

2.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Reklám tv.”) 6. § értelmében a weboldal felhasználója (a továbbiakban:
„Felhasználó”) előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő az aktuális
információkról tájékoztassa, illetve hogy adománygyűjtési szándékkal, a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.

3.

Az érintett a jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az
Adatkezelő a személyes adatait kezelje.
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4.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a
hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem
keresi meg az érintettet. Az érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

5.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése
az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
esettanulmányokról, kiadványokról stb.

6.

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart. Az érintett
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

7.

Érintettnek minősül a hírlevélre feliratkozó valamennyi természetes személy.

8.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig vagy ennek
hiányában az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján a törlésig tart. Az érintett által megadott
bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is,
akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

9.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai, tagjai és önkéntesei
kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

10. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását,
az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
a)
b)
c)

postai úton a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre címezve;
telefonon keresztül a + 36 20 427 9844 számon;
e-mail útján az info@hogyvagy.hu e-mail címen.

12. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
13. Tájékoztatjuk, hogy
a)
b)
c)

az adatkezelés válasz adásához, valamint hírlevelek küldéséhez szükséges;
Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek;
továbbá
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön
megkeresésére válaszolni.

14. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
IX.

ADATKEZELÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSHOZ ÉS PÉNZÜGYI ADOMÁNYOZÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓAN
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
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Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Támogatás mértéke, módja, időpontja

Támogatók megkeresése, kapcsolattartás,
köszönetnyilvánítás, támogatói szintek
meghatározása

2.

Érintettnek minősül a hírlevélre feliratkozó valamennyi természetes személy.

3.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig vagy ennek
hiányában az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján a törlésig tart. Az érintett által megadott
bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is,
akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai, tagjai és önkéntesei
kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

5.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását,
az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
a)
b)
c)

postai úton a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre címezve;
telefonon keresztül a + 36 20 427 9844 számon;
e-mail útján az info@hogyvagy.hu e-mail címen.

7.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

8.

Tájékoztatjuk, hogy
a)
b)
c)

9.

az adatkezelés válasz adásához, köszönet kinyilvánításához és megkeresések küldéséhez
szükséges;
Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek;
továbbá
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön
megkeresésére válaszolni.

Az Adatkezelő köteles az adományokkal kapcsolatos könyvviteli és számviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a számviteli törvény (2000. évi C. tv.
169. § (1-6.)) alapján legalább a tárgyévet követő 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon
megőrizni.

10. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
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11. A bankkártyával történő támogatások fogadása (lebonyolítása) során a Barion Payment Zrt. az
Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra a
mindenkor hatályos Barion Általános Szerződési Feltételekben és az annak mellékleteként szolgáló
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
12. Barion
Payment
Zrt.
Általános
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
13. Barion
Payment
Zrt.
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
X.

Szerződési
Adatkezelési

Feltételek:
Tájékoztató:

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE, AVAGY MIHEZ JÁRULOK HOZZÁ A HONLAP
HASZNÁLATAKOR?

1.

Az alkalmazandó jogszabályok való megfelelés érdekében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a
Szolgáltató weboldala ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ azért, hogy személyre szabott
tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a
weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a
böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve
ha a “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

2.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

3.

Érintettnek minősül a weboldalt látogató valamennyi természetes személy.

4.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

5.

6.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

felhasználók azonosítása és a látogatók
nyomon követése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi
szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése

A vonatkozó látogatói
munkamenet lezárásáig tartó
időszak

A cookie-k használatával az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.
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7.

XI.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közlés-továbbítás vagy ha arra az érintett által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az
Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.
JOGORVOSLAT, AVAGY HOVA FORDULHATOK A PANASZOMMAL?

1. Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, az info@hogyvagy.hu e-mail címre küldött
e-maillel, vagy a 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti címre küldött levéllel. Ha
panasszal szeretne élni, kérjük küldjön nekünk levelet, amelyet kivizsgálunk és amellyel
kapcsolatosan visszajelzünk.
2.

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

3.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
a)
b)
c)
d)
e)

név:
cím:
levelezési cím:
telefon:
e-mail:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
+36 1 391 1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

4.

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az
Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes
adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

5.

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a
GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).
Az Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak
helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és
a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat.

6.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint az
Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belüli
felügyeleti
hatóságok
elérhetőségeiről
itt
olvashat:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Az Érintett jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal
szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
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7.

Az Érintett rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy annak
adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást az Adatkezelő, valamint
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

8.

Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

9.

Ha a bíróság (törvényszék) a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt a
jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására,
illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás
tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. A
bíróság (törvényszék) elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, vagy ha a bekövetkezett
jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

10. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát és tájékoztatóját
megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha
jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok
céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi
honlapján.
XII.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

11. Az Adatkezelő weboldala a Wix.com platformon található. A Wix.com biztosítja az

Adatkezelő számára azt az online platformot, amely lehetővé teszi az online megjelenést.
Az Érintett adatai a Wix.com adattárolóján, adatbázisain és az általános Wix.com
alkalmazásain keresztül tárolhatók, amennyiben adatait a weboldalon keresztül adta meg. Az
Érintett adatait biztonságos szervereken, tűzfal mögött tárolják.
12. Név:
Wix.com Ltd.
13. Levelezési cím: 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv 6350671, Israel
14. Weboldal:
https://www.wix.com/about/privacy
XIII.
1.
2.
3.
4.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, AVAGY MILYEN JOGSZABÁLYOK VONATKOZNAK AZ
ADATKEZELÉSRE ÉS A JOGAIMRA?
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.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
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5.
6.
7.
8.

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. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)
*** ***
„Önismeret és lelki egészség mindenkinek jár.”
*** ***

Hogy Vagy Közhasznú Egyesület
1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 6.
+ 36 20 427 9844
info@hogyvagy.hu
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