Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés
A https://keszuljetek.hu honlap tulajdonosa és működtetője a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.
(székhely: 111012 Budapest, Lovas út 6/a., cégjegyzékszám: 01-09-174001, képviseli: dr. Szánthó Miklós
Géza, elektronikus levelezési cím: info@alapjogokert.hu,), amelynek e honlap működtetésével az a célja,
hogy kiemelten fontos ügyekre hívja fel a figyelmet, közösséget építsen, erősítse a társadalmi kohéziót a
nemzeti összetartozás évében.
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy kapcsolatba lép velünk az info@alapjogokert.hu elektronikus levelezési
címen vagy a +36-1-797-46-84 telefonszámon, akkor személyes adatait is automatikusan rendelkezésünkre
bocsátja. Számunkra fontos az adatvédelem, így az alábbiakban összefoglaltuk a személyes adatainak
kezelésével összefüggő legfontosabb információkat.

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A személyes adatok kezelője minden tevékenység esetében a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Adatkezelő), mely az info@alapjogokert.hu címen érhető el.
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét 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 szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben meghatározottak szerint végzi.

2. Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által működtetett https://keszuljetek.hu honlapon megadott elektronikus
levelezési címre küldött, illetve az ott megadott telefonszámon érkező megkeresések teljesítése, kérdések
megválaszolása.

3. Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az érintett jogos érdeke. Amennyiben az érintett az Adatkezelő
honlapján megadott elektronikus levelezési címre levelet küld, ezzel összefüggésben az adatkezelés célja az,
hogy az Adatkezelő e leveleket, megkereséseket kezelje, megválaszolja. Ilyenkor az érintettnek nincs
lehetősége előzetesen hozzájárulni a személyes adatai kezeléséhez, ezért az Adatkezelő, illetve az érintett
jogos érdeke lesz az adatkezelés jogalapja, hiszen az Adatkezelő érdeke az, hogy minden a honlap
működésével, és az Adatkezelő által képviselt ügy iránt érdeklődő személlyel kapcsolatba léphessen, míg az
érintetté az, hogy megkereséseire, kérdéseire választ kapjon. Az Adatkezelő az adatkezeléssel összefüggésben
érdekmérlegelési tesztet készített, melyet kérésre az érintett rendelkezésére bocsát.

4. Mi a kezelt adatok köre és ki az érintett?
A kezelt adatok közé tartozik az elektronikus levelezési cím, név, az elektronikus megkeresésben küldött
egyéb személyes adat, valamint a telefonos megkeresés során közölt személyes adat, amennyiben az
rögzítésre került. Az érintett az, aki az elektronikus megkeresésében, vagy telefonos úton hozzánk fordult
és személyes adatait rendelkezésünkre bocsátotta.

5. Meddig kezeljük az Ön személyes adatait?
Az adatkezelési időtartama az adatkezelés céljához igazodóan addig tart, amíg a megkeresés, illetve kérdés
megválaszolása meg nem történik. Ezt követően az Adatkezelő három hónapig még nem törli az érintett
adatait, annak érdekében, hogy ha szükséges, a megkeresés kapcsán még felvehesse az érintettel a
kapcsolatot, illetve az érintett újabb kérdése esetén beazonosíthassa.

6. Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk az adatai védelme érdekében? Hol tároljuk az
érintett személyes adatait és kik férhetnek hozzá azokhoz?
Az érintett adatait számítógépes rendszerünkben tároljuk, azokhoz kizárólag a munkatársaink férhetnek
hozzá munkaköri leírásukban meghatározott feladataik ellátása céljából. Munkatársaink feladataik ellátásával
kapcsolatosan megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget vállaltak.
A személyes adataihoz hozzáférhet továbbá az informatikai eszközeink, és az informatikai rendszerünk
üzemeltetését végző vállalkozó, aki az általa megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget
vállalt. Az adatkezelési tevékenység során minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy
az általunk kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek megismerhetők.

7. Milyen adatfeldolgozók működnek közre az adatkezelési tevékenységek során?
Az Adatkezelő honlapjának (https://keszuljetek.hu) üzemeltetőjét, és az informatikai rendszerének
működtetéséért felelős vállalkozót (rendszergazda) veszi igénybe adatfeldolgozóként.

8. Továbbításra kerülnek-e az adatok harmadik személy részére?
A megkeresés során megadott személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személyek részére.
A https://keszuljetek.hu internetes honlapunkon a Facebook (Facebook Ireland Limited, Hanover Reach,
5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország), az Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA) közösségi szolgáltatók beépülő moduljait (social plugin) használjuk, melyekre kattintva az Ön
böngészője közvetlen kapcsolatot létesít e közösségi szolgáltatók szerverével. Ezáltal a szolgáltatók adatokat
gyűjthetnek az Ön látogatásáról akkor is, ha Ön nem rendelkezett regisztrált fiókkal, vagy abba nem volt
bejelentkezve. A naplófájlok, az esetleges böngészési előzmények az IP-címmel együtt továbbításra
kerülhetnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató részére. Amennyiben nem szeretné, hogy
bármilyen adat továbbításra kerüljön, ne használja az adott beépülő modult. További információt kaphat
beépülő modulok által továbbított adatok felhasználásáról a következők internetes oldalakon:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20S%C3%BAg%C
3%B3&bc[1]=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
A honlapon olyan sütik találhatók, melyek működése alapján következtetés vonható le az érintettek
személyére vonatkozóan. Ebben az esetben az érintettek hozzájárulását kérjük a sütik futtatásához.
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9. Milyen jogok illethetik meg az érintettet az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban?
9.1. Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arról, hogy kezeli-e valamely személyes
adatát és ha igen, akkor tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a tárolt személyes adatok kategóriáiról,
az adatok tárolásának időtartamáról és arról, hogy milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben.
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E jog keretében az érintett igényelheti, hogy a kezelt személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsássák,
de ez nem érintheti hátrányosan mások jogait.

9.2. Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy az adatkezelés célját figyelembe
véve az érintett hiányos személyes adatait kiegészítse.

9.3. Törléshez való jog, adatkezelő törlési kötelezettsége
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte, az érintett kérheti,
hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó adatokat.
Amennyiben az érintett adatainak kezelése már nem szükséges, az adatkezelés céljának megszűnése okán az
Adatkezelő automatikusan törli azokat.
Az Adatkezelő akkor is törli az adatokat, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem bizonyította
olyan kényszerítő erejű jogos ok fennállását, mely elsőbbséget élvez az érintett érdekével, az érintett jogaival
szemben.

9.4. Tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat. Ez esetben az Adatkezelő nem
kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatai kezelését, ha
a) az érintett az adatok pontosságát vitatja, az ellenőrzés időtartamáig,
b) az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett az érintett ezt kéri,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett igényli azokat,
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

10. Hogyan érvényesítheti jogait az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban?
Az érintett személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz
az info@alapjogokert.hu címen fordulhat. Az Adatkezelő a megkeresésekkel kapcsolatban haladéktalanul,
de legkésőbb 25 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket és erről az érintettet is tájékoztatja. A
könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy arról az elektronikus levelezési címről forduljanak az
Adatkezelőhöz, melyet a korábbi megkeresés során használtak.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő megkeresését eredménytelennek találta, vagy úgy véli, hogy az
Adatkezelő jogai érvényesítésében korlátozta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (email: ugyfelszolgalat@naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti,
illetve a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Hatóság hatósági eljárását
kezdeményezheti, valamint bírósághoz fordulhat.
Utolsó frissítés: 2020. szeptember 11.
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