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BEVEZETÉS
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatjuk Kedves Látogatóinkat arról, hogy a Fénymag
Egyesület internetes oldala(i) weboldala(i) (Weboldal) ingyenesen, mindenféle személyes vagy
hivatalos adat megadása nélkül látogatható(ak), regisztrálni az oldalakon nem lehet, így a Weboldalra
látogató felhasználóknak (Felhasználó) nem kell regisztrálniuk annak érdekében, hogy a Weboldal
szolgáltatásait igénybe vegyék.
A Fénymag Egyesület tiszteletben tartja az internetes oldala(i) weboldala(i)t (továbbiakban Weboldal)
felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.
A Fénymag Egyesület (a továbbiakban szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
A Fénymag Egyesület adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a http://www.fenymag-egyesulet.hu és a http://www.sanbao.hu címen.
A Fénymag Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa.
Az esetlegesen beállt változásokról az érintetteket megfelelő időben és módon értesíti.
Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi
elérhetőségek valamelyikén: http://www.fenymag-egyesulet.hu és a http://www.sanbao.hu címen.
fenymag.egyesulet [kukac] gmail [pont] com
A Fénymag Egyesület elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Fénymag
Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
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 AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Általános Adatvédelmi
Rendelet GDPR) (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket
hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a
gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
A Fénymag Egyesület Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal és az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
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I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, a Weboldal üzemeltetője, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására
jogosult személy, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Fénymag Egyesület
Székhely: 1021 Budapest Kuruclesi út 63.
Fő tevékenység: (TEÁOR) 8559
Gazdálkodási formakód: 529
Statisztikai számjel: 18147287 8559 529 01
A nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Fővárosi Bíróság
Társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételi száma: 14102.
A végzés szám: a12.Pk.60.766/2010/4.
A végzés jogerőre emelkedésének időpontja: 2010. november 10.
Adószám: 18147287-1-41
Megalapítás éve: 2010
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11702074-20000521
Képviselő: Titz Józsefné és Titz Boglárka
E-mail cím: fenymag.egyesulet [kukac] gmail [pont] com
Honlap: http://www.fenymag-egyesulet.hu és a http://www.sanbao.hu
A továbbiakban: Fénymag Egyesület / Egyesület, mint Adatkezelő, jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és
Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az
adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer
el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes
adatok biztonsága érdekében.
II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a Fénymag Egyesület, mint
Adatkezelő.
A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i),
önkéntesei/alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az Adatkezelő személyes adatot
harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten
hozzájárul, vagy törvényi kötelezettsége ezt megköveteli.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozással kapcsolatos valamennyi változtatást annak hatályba lépésekor honlapunkon
közzé tesszük, így folyamatosan tájékozódhat az általunk tárolt adatokról, és ezek felhasználásáról.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1. Fénymag Egyesületünk IT szolgáltatói
Egyesületünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes
adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Tárhely szolgáltatók
http://www.sanbao.hu
Cégnév: HostGator.com
Székhely: Houston, Texas, USA
5005 Mitchelldale, Suite #100, Houston, TX 77092, United States of America
Telefonszám: (866) 964-2867
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E-mail cím: https://www.hostgator.com/contact
Honlap: www.hostgator.com
https://www.hostgator.com/help/article/general-data-protection-regulation
https://www.endurance.com/privacy/privacy
A HostGator az európai Endurance Csoport tagja.
https://www.endurance.com/our-company/locations
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview
http://www.fenymag-egyesulet.hu
Cégnév: Tárhelypark Kft
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 13-09-145888
Adószám: 23289903-2-13
Telefonszám: +36 1 7004140
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Honlap: https://tarhelypark.hu
2. Hírlevél kiküldés
A Fénymag Egyesület alapszabályában meghatározott célok megvalósításához szükséges célokkal,
programokkal, eseményekkel kapcsolatban üzenetek, elektronikus levél (hírlevél) küldése,
kapcsolattartás, új írások eljuttatása elektronikus úton e-mailen keresztül, és tájékoztatás nyújtását az
aktuális egyesületi programokról, információkról, újdonságokról, változásokról, termékekről,
szolgáltatásokról a Google Groups zárt levelező forumot/csoportot és Mail Chimp levelező rendszert
használ. A Google Groups zárt levelező csoportban a tagok nem láthatják egymás adatait. Leiratkozó
link, minden e-mail végén megtalálható.
(1) Google LLC
Google Data Protection Office
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043
data-protection-office@google.com
Phone: 650-253-0000
Fax: 650-618-1806
Google adatvédelmi tájékoztatója:
https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Itt el tudod olvasni a tagságod beállítási lehetőségeit:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?gl=HU&hl=hu
(2) Mail Chimp
The Rocket Science Group LLC
512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, United States
Mail Chimp adatvédelmi tájékoztatója:
https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp_gdpr_sept2017.p
df
3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Ezen adatfeldolgozó Egyesületünktől megkapja a levelek kézbesítéséhez szükséges személyes
adatokat (érintett neve, címe), és ennek felhasználásával postázunk.
Az adattovábbítás célja: A Felhasználó számára szükséges levelezés biztosítása, igazolások
kiküldése, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán, törvényi kötelezettségen és személyes
érdekén alapul.
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A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó,
város, ország, irányítószám).
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó
hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.
4. Egyesületünk könyvviteli szolgáltatója
Egyesületünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel
külső szolgáltatót vehet igénybe, aki kezeli a Fénymag Egyesületünkkel szerződés vagy kifizetői
kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Fénymag Egyesületet terhelő adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. Ezen adatfeldolgozóról, kérdésedre tájékoztatunk.
5. Rendezvényeinken önkéntesek segítségét vesszük igénybe, akik személyéről legkésőbb az
adatfeldolgozás megkezdésekor adunk egyedi módon tájékoztatást.
6. A Fénymag Egyesület fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.
III. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) A Weboldal használatával, kérése, megrendelése feladásával, ajánlatkérésével és hírlevelünkre
történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az
Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar és Európai
Uniós jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben,
módon és időtartamban felhasználja, így az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önt arról, az
adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.
(2) A honlap szolgáltatásai kapcsán felmerülő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, az
ügylet jellege által meghatározott célból és ideig történő nyilvántartására és kezelésére vonatkoznak.
(3) A megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos a Fénymag Egyesület számára. Ezért
bármely, a / Weboldal használata során vagy egyéb úton rendelkezésére bocsátott személyes adatot
a vonatkozó jogszabályok (mindenek előtt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel a látogatók
biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtése, illetve valamennyi érintett személyes
adatának jogszerű és megbízható kezelése érdekében.
(4) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Fénymag Egyesület internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely
egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását
személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet
vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(5)
Amennyiben a Fénymag Egyesület eseményein, rendezvényein hozzájáruláson alapuló
adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési
szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
(6) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az
összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
(7) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
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(8) A Fénymag Egyesület nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.
(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez
esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése
előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(3) A Fénymag Egyesület Nyilvántartásában kizárólag olyan személyes adatokat rögzít amelyeket a
látogató – a számlázással, Egyesületi támogatásával, önkéntes munkájával, az Egyesületi
Programokkal kapcsolatban, a hírlevél feliratkozása során – önkéntesen és a törvényi
megfeleléseknek megfelelően (számlázás, Támogatói igazolás, Szép Kártya használata, önkéntesek
bejelentése, egyesületi programokon való részvétel) bocsát rendelkezésünkre, és ehhez az
adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz kifejezetten hozzájárul, vagy a
törvényi kötelezettségnek eleget tesz (számviteli, munkaügyi, civil törvények).
(4) Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyre
rendelkezésünkre bocsátotta (számlázás, Támogatói Igazolás, Szép Kártya használat, Szálláshelyre
történő bejelentkezés, önkéntesek bejelentése, kapcsolattartás, programokról való tájékoztatás,
hírlevél küldése), minden esetben a jogszabályi rendelkezések betartásával.
(5) Harmadik személyeknek, az Ön előzetes jóváhagyása nélkül, adatait nem adjuk át, kivéve, ha azt
jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelező erővel elrendeli.
3. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
(1) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Fénymag Egyesület az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes
hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását
bármikor visszavonja.
(2) Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön értesítjük az érintetteket.
(3) Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a
Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek,
kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.
(4) Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek
érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

6

(5) Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználót arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az
érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.
(6) A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások
igénybe vételéhez szükséges személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz,
hogy személyes adatait a Fénymag Egyesület kezelje.
(7) Jelen szakaszban tájékoztatjuk Önt az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményeiről.
(8) Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
4. Az érintett jogainak elősegítése
(1) A Fénymag Egyesület valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.
IV. FEJEZET
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A FÉNYMAG EGYESÜLET HONLAPJÁN
1. Süti (Cookie) tájékoztató
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Egyesületünk is használ sütiket (cookie) a
Weboldalán. A süti (cookie) egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a
látogató számítógépére, amikor az egy weboldalt keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott weboldalt,
a sütinek köszönhetően a weboldal képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik tárolhatnak
felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és megjegyezhetik azt, mely eszközről, milyen egyéni
beállítások történtek, ezzel szolgálva a jobb felhasználói élményt.
A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a
felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá
biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések
megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú
biztosítását.
2. Általános tájékoztatás a sütikről
2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is
tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de
korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző
a szervernek.
2.2. A sütik fajtái:
2.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az
oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak
kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id
letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági
vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás
veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva.
Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor
törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
2.2.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a
felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta
sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
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2.2.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így
nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott
Weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél
alkalmazásai (Google Analytics, AdWords, vagy Facebook sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás
készítésére alkalmasak, viszont nem adnak olyan információkat, melyekkel bármelyik felhasználót
azonosítani lehetne. Névtelen statisztikai adatot készítenek.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
Facebook Cookie (süti) szabályzat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
3. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
4. Tájékoztatás a Fénymag Egyesület Weboldalán (honlapján) alkalmazott sütikről, illetve a
látogatás során létrejövő adatokról
4.1. A honlapon alkalmazott sütik
A látogatás során kezelt adatkör: Egyesületünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,
illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
• kattintás.
4.1.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
használhassák annak funkcióit, a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett
felhasználó azonosítását egy látogatás során.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
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Ezen adatkezelés jogalapja:
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy
felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
Ezen sütik adatkezelésének időtartama:
Kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
4.1.2. Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt
látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a
honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
Az adatkezelés időtartama: a böngésző beállításaitól függően, a munkamenet végéig, a böngésző
bezárásáig, a megadott adatok törléséig.
4.1.3. Teljesítményt biztosító sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott Weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött
idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (Facebook, Google Analytics).
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, Weboldal látogatottságának mérése, oldallal kapcsolatos
fejlesztések, működés és funkcionalitás biztosítása.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, jogos érdeke, a Weboldal megfelelő
működésének érdeke, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
Az adatkezelés időtartama: a böngésző beállításaitól függően, a munkamenet végéig, a böngésző
bezárásáig, a megadott adatok törléséig.
Ezekkel az adatokkal a Fénymag Egyesület internetes oldala Weboldal látogatottságára, a jellemző
elérési utakra következtethetünk, személyes adatokat nem használunk fel.
4.1.4. Harmadik féltől származó sütik
Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső Webes szolgáltatásokat veszünk igénybe
Weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy
ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása
A böngésző beállítása
A böngésző programok engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. E beállítások azonban megváltoztathatóak,
megakadályozható az automatikus elfogadás. A böngésző minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
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Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása
Ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik Önre vonatkozó információkat
gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe. Erről további
információkat az alábbi linkeken talál:
A felhasználó gépén tárolt Google információk kezelésére vonatkozó információk:
https://www.google.com/settings/ads/preferences/
A Google reklámok letiltására vonatkozó információk:
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
Google adatvédelem és biztonság:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
Facebook Cookie (süti) szabályzat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Mozilla Firefox böngészőben telepítheted a Facebook Disconnect, Privacy Badger, Adblock Plus
kiegészítőket, melyekkel letilthatod a reklámokat, esetleg sütiket, bizonyos kiegészítőket, viszont ez
után, bizonyos weboldalak, webtartalmak nem megfelelően fognak működni.
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
Weboldalfunkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
5. Külső hivatkozások
(1) A honlapon és Művekben más weboldalakra mutató linkek is találhatóak. Az Üzemeltető nem
felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal
kapcsolatban.
(2) A Felhasználó saját maga felelős minden linkre kattintásért. Az Üzemeltető kifejezetten elhárít
minden felelősséget a károkért, amit a Művekben és honlapokon található linkeken elérhető más
honlapok okoznak, vagy okozhatnak a Felhasználónak.
6. Adatkezelés a Fénymag Egyesület honlapján
(1) Az Egyesület által működtetett honlapon keresztül az Egyesületi programokra történő
„Programszervezési Hozzájárulás” (előleg) utalás, vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és az
Egyesület közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
Weboldalon szereplő leírás alapján történő (előleg) utaláskor az adatkezelés jogcíme a szerződés
teljesítése.
(2) Az Egyesület a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti a Weboldalon vásárló azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén,
továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online
azonosítóját.
(3) A Fénymag Egyesület számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint
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a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
(4) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Fénymag Egyesület
ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
önkéntesei, munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Fénymag Egyesület adózási, könyvviteli feladatait
esetlegesen ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,
a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 8
év végéig.
7. Regisztráció a Fénymag Egyesület honlapján
(1) A Fénymag Egyesület internetes oldala Weboldala (Weboldal) ingyenesen, mindenféle személyes
vagy hivatalos adat megadása nélkül látogatható, regisztrálni az oldalakon nem lehet, így a
Weboldalra látogató felhasználóknak (Felhasználó) nem kell regisztrálniuk annak érdekében, hogy a
Weboldal szolgáltatásait igénybe vegyék.
(2) A hírlevélre való feliratkozáshoz, egyesületi programokra való regisztrációhoz, a Kapcsolati emailek, és a Kapcsolati Űrlap használatához azonban szükséges néhány személyes jellegű információ
megadása.
8. Kapcsolati e-mail címek és vagy Kapcsolati űrlap szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
adatkezelés
(1) Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, hírlevélre való feliratkozásával, a
Kapcsolati e-mailek, és a Kapcsolati Űrlap használatával, ajánlatkéréssel, ill. megrendeléssel
(Programszervezési Hozzájárulás elutalása) automatikusan elfogadja.
(2) Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Weboldal Üzemeltetőjével. Az érintett számára ismert,
az ajánlatkéréssel és az ügyfélkapcsolat kialakításával függ össze. Az Adatkezelő az adatokat csak az
itt előre meghatározott célokkal összefüggésben használja fel.
(3) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév,
becenév), e-mail címe, telefonszáma, azon adatai, melyeket az e-mail küldése során megadott.
(4) Az adatkezelés jogalapja: Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weboldalon történő érdeklődés,
kérés, rendelés, ajánlatkérés leadásával adja meg. A Kapcsolati e-mail címek és vagy Kapcsolati
űrlap szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő
személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési
Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére. A személyes adatok rögzítése és
kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, az online kapcsolati e-mail címen vagy a
Kapcsolat Felvételi űrlap kitöltésével félreérthetetlen beleegyezését adja az ott megadott személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
(5) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Fénymag Egyesület
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó önkéntesei,
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Fénymag Egyesület IT szolgáltatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.
(6) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
(7) Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott
személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót, az Adatlapot kitöltőt terheli.
9. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) Természetes személynek, mint a hírlevelünk címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a
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hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, írásban kérte azt, a hírlevélre
feliratkozott.
(2) A Weblapon hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével, vagy
kapcsolati e-mail címen, a hírlevél kérelem elküldésével, vagy feliratkozással.
(3) Az érintettek köre: a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy, aki vagy a honlapon
az online kapcsolati e-mail címen, Kapcsolat Felvételi űrlap, vagy az offline a Kapcsolati és
Adatfelvételi Lap kitöltésével, a hírlevél kérelem elküldésével, illetve a feliratkoztató oldalon az erre
vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását, félreérthetetlen beleegyezését az ott
megadott személyes adatai teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának
használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a
hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni
kell.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév,
becenév), e-mail címe, feliratkozás dátuma.
(5) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél és reklámanyag küldése
A Fénymag Egyesület alapszabályában meghatározott célok megvalósításához szükséges célokkal,
programokkal, eseményekkel kapcsolatban üzenetek, elektronikus levél (hírlevél) küldése,
kapcsolattartás, új írások eljuttatása elektronikus úton e-mailen keresztül a hírlevélre önkéntesen,
kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók részére. Tájékoztatás nyújtása az aktuális
egyesületi programokról, információkról, újdonságokról, változásokról, termékekről, szolgáltatásokról.
(6) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (hírlevél feliratkozás)
(7) ) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Fénymag Egyesület
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó önkéntesei,
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Fénymag Egyesület IT szolgáltatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(8) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A feliratkozó önkéntes törlési kérelme,
melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet, ezt a kiküldött levelekben található
leiratkozó linkre kattintva teheti meg a címzett, vagy levél küldése útján, kérésére elvégzünk.
(9) A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes
adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok
kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
(10) Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
12. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Fénymag Egyesület Facebook oldalán
(1) A Fénymag Egyesület az alapszabályában meghatározott célok megvalósításához szükséges
céljai, programjai, eseményei, termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn. Ide mindenki önkéntesen regisztrálhat elfogadva a Facebook adatkezelési
szabályzatát. Oldalunk e nélkül is megtekinthetőek, de művelet csak a Facebook-ba való regisztrálás,
feltételeinek elfogadása, majd belépés és az oldalunk kedvelése után lehetséges.
(2) A Fénymag Egyesület Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott
panasznak.
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(3) Az Fénymag Egyesület látja az oldalát „Kedvelőket” de azokról semmilyen formában nem készít
profilt, nem gyűjt róluk adatot. A Facebook név nélküli statisztikai adatokat ad, az oldal és a
bejegyzések tekintetében.
(4) A Fénymag Egyesület Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Fénymag Egyesület nem kezeli, nem dolgozza fel azokat.
(5) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Itt tudod beállítani a Facebookon az adatvédelmedet, és elolvasni a Felhasználási feltételeket,
az Adatkezelési, Cookie szabályzatot és a Közösségi alapelveket:
Facebook adatvédelem:
https://www.facebook.com/privacy/
https://www.facebook.com/business/gdpr
Facebook Felhasználási feltételek: https://www.facebook.com/terms/
Facebook Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/
Facebook Cookie szabályzat: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Facebook Közösségi alapelvek: https://www.facebook.com/communitystandards/
(6) Fénymag Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a nem megfelelő közösségi viselkedés,
hozzászólás esetén, vagy hamis profillal rendelkezőket kitiltsa az oldal kedvelői közül.
(7) Jogellenes, vagy sértő viselkedés, hozzászólás, tartalom publikálása esetén a Fénymag Egyesület
előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(8) A Fénymag Egyesület nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Fénymag Egyesület nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó
problémáért.
V. FEJEZET
EGYESÜLETI TÁMOGATÁSOKHOZ, PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
Egyesületi támogatásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó adatok kezelése, nyilvántartása
(1) A Fénymag Egyesület alapszabályában rögzített céljainak megvalósításához, pályázatokon
keresztül támogatásokat nyújt tagjainak, önkénteseinek, különböző formában.
Az ezekhez kapcsolódó támogatások nyújtása céljából kezeli a pályázatokra jelentkezett
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét,
székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, pályázati
azonosítóját (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a Fénymag Egyesületi
támogatások, pályázatok létrejöttét, megvalósulását megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei: a Fénymag Egyesület ezzel kapcsolatos feladatokat ellátó vezetői,
önkéntesei, munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
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VI. FEJEZET
Fénymag Egyesületi Programok látogatása, azokon való részvétel - Kapcsolati és Adatfelvételi
lap kitöltése
A Fénymag Egyesület, mint Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az
adatkezelés a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása
alapján, Kapcsolati és Adatfelvételi lap kitöltésével félreérthetetlen beleegyezését adja az ott megadott
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás.
Kapcsolati és Adatfelvételi lap kitöltésével az alábbi adatokat rögzítjük:
A kezelhető személyes adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E-mail cím,
Telefonszám, Életkor, feliratkozás időpontja
 Anonim kérdőív, az Fénymag Egyesületi programok fejlesztéséhez.
Az adatkezelés célja:
 Kapcsolattartás a Fénymag Egyesület programjain résztvevőkkel
 Hírlevél küldése (Lásd fentebb 9.)
 Nyilatkozat
o hozzájárulás a Fénymag Egyesületi programokon készített felvételek közzétételéhez;
o hozzájárul személyes adatai kezeléséhez;
o saját felelősségre vesz részt a Fénymag Egyesületi programokon.
Az Adatkezelő az általa önkéntesen és kifejezett hozzájárulás alapján rögzített személyes adatokat
csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag
az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át, kivéve a törvényi vagy hatóság által
kérelmezett adatszolgáltatást.
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott
személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót, az Adatlapot kitöltőt terheli.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és jogos érdeke, hogy értesüljön a programok
változásairól, személyes egészségének védelme, illetve az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Kapcsolati és Adatfelvételi lap önkéntesen kitöltő
feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden
egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó
nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk
úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes
adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok
kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
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VII. FEJEZET
Számlázással, Támogatói Igazolással, Programszervezési
adatkezelés, Szép Kártyával történő adatkezelés

Hozzájárulással

kapcsolatos

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, számlák, Támogatói Igazolások kiállítása,
Programszervezési Hozzájárulással kapcsolatos adatkezelés, Szép Kártyával történő adatkezelés,
Fénymag Egyesület jogos érdeke, a számviteli törvényeknek való megfelelés.
A kezelt adatok köre: Számlák, Támogatói Igazolások kiállítása, Programszervezési Hozzájárulással
kapcsolatos adatkezelés, Szép Kártyával történő adatkezelés, Számviteli törvénynek való
megfeleléshez szükséges adatok.
1. Utalások kezelése esetén:
o teljes név,
o bank és bankszámlaszám,
o lakcím.
2. Támogatói igazoláshoz szükséges adatok:
o teljes név,
o lakcím,
o adóazonosító jel
3. SZÉP kártyás fizetéshez szükséges adatok:
o teljes név,
o lakcím,
o adóazonosító jel
o Szép Kártya kifizetőhely
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben szabályozott 8 évig.
Adatfeldolgozó1: Egyesületünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vehet igénybe, aki kezeli a Fénymag Egyesületünkkel
szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Fénymag
Egyesületet terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. Ezen adatfeldolgozóról,
kérdésedre tájékoztatunk. A törvényi előírásoknak és megfelelésnek megfelelő adatfeldolgozást
végez.
Adatfeldolgozó2: Ha szükséges, akkor kiküldésére a Magyar Postát, mint adatfeldolgozót vesszük
igénybe.
A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), postázási cím
Az adatkezelés jogalapja: A kiállított igazolások, számlák eljuttatása, kapcsolattartás, szerződés
teljesítése
Az adatkezelés időtartama: a teljesítéshez szükséges ideig, számviteli törvényben előírt 8 évig.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a postázáshoz szükséges nyilatkozatot
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó
nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, a későbbiekben számára levelet küldeni nem
tudunk. Ez után csak személyes átvételre van lehetősége. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind
postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő
személy egyértelműen azonosítható legyen.
A számlázási adatok törlése nem kérhető, hiszen a számlák megőrzését 8 évig, a számviteli törvény
írja elő.
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes
adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok
kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
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VIII. FEJEZET
Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a Fénymag Egyesület ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása
alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online
azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. A nyereményjáték pontos
feltételeit, és a kezelt adatok körét, legkésőbb a nyereményjáték kezdetéig közzéteszi az Egyesület.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése,
a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Egyesület
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó önkéntesei, munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Fénymag Egyesület IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat
munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes
adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes
adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok
kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
IX. FEJEZET
Cselekvőképtelen és Gyermekek személyes adatai
(1) A Fénymag Egyesület programjain, az alapszabályához és az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendeletéhez (GDPR) igazodva, cselekvőképtelen és 16 éven aluli személy törvényes képviselője
beleegyezésével illetve szülői felügyelettel, hozzájárulásával vehet részt, így gyermekkorú személyek
személyes adatait nem kezeljük, nem tároljuk.
(2) Amennyiben észlelné, hogy ilyen személyes adat az Adatkezelő, üzemeltető rendelkezésére áll,
kérjük, hogy a lent található e-mail címek bármelyikén szíveskedjen jelezni, és gondoskodunk ezek
törléséről.
X. FEJEZET
Személyes adatainak módosítása és törlése
(1) Az Ön által megadott adatokat a Fénymag Egyesület automatikusan, külön kérés nélkül törli a
nyilvántartásából a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételeinek megszűnésével. Az
adatainak törlését nyilvántartásunkból Ön is bármikor kérheti, illetve visszavonhatja hozzájárulását
személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve.
(2) Fenti esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel –
ideértve: tároljuk-e Ön bármilyen adatát, és ha igen, melyeket; mi a felhasználás célja, időtartama,
jogalapja -, az alábbi elérhetőségek bármelyikén szívesen állunk rendelkezésére:
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Fénymag Egyesület 1021 Budapest Kuruclesi út 63.
E-mail: fenymag.egyesulet [kukac] gmail [pont] com
Leiratkozó link az e-mail láblécében.
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XI. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
I. Az érintett jogai röviden összefoglalva
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
Adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
II. Az érintett jogai részletesen
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
1.1. Az Adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott
esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2. Az Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
1.4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:
a) az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
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d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek
kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az Adatkezelőnek az érintettet a
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
2.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az Adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az
Adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a
személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való
első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a
személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről
és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok
forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. Az érintett 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 az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan
a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
4.3. Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
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5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett 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 érintett
jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

19

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez
való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban
az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6.
cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő
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.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
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11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
12. Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)
hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az
érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
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 a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a
felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult
bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
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15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult 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.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott,
a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
16. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
16.2. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi
szerve.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi
elérhetőségek valamelyikén.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Fénymag Egyesület 1021 Budapest Kuruclesi út 63.
E-mail: fenymag.egyesulet [kukac] gmail [pont] com
Leiratkozó link az e-mail láblécében.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos
Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

kérdéssel,

illetve

észrevétellel

a

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben a Felhasználó Weboldal szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató
jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.
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XII. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedések
(1) A Fénymag Egyesület valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes
adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához
szükségesek.
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
(3) A Fénymag Egyesület a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az
önkéntesekkel és munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő és alkalmaz. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Fénymag Egyesület
jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
(4) A Fénymag Egyesület az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
(5) A Fénymag Egyesület alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják
számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket.

saját

(6) A Fénymag Egyesület az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz
csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a
feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
(7) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(8) A Fénymag Egyesület a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
(9) A Fénymag Egyesület által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos!
(10) A munkahelyen és a Fénymag Egyesület eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális
szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos!
(11) Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos!
(12) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat
biztonságosan elzárva kell tartani.
(13) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
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XIII. Jogi nyilatkozat
A Fénymag Egyesület Weboldalán található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg,
képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak
megvalósítása, a Fénymag Egyesület kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény
szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása,
terjesztése, tárolása a jogtulajdonos Fénymag Egyesület kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői
jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. A Fénymag Egyesület
Weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók,
amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén
mindenképpen kérje a Fénymag Egyesület hivatalos ajánlatát, állásfoglalását. A Fénymag Egyesület
Weboldalán található adatok, leírások, árlisták nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek - tekintettel
programjaink, szolgáltatásaink egyediségére -, a Fénymag Egyesület hivatalos ajánlatot kizárólag
személyes kapcsolatfelvétel után ad.
XIV. A Jogi Nyilatkozat hatálya
Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a Fénymag Egyesület internetes oldal(ai) Weboldala(i)
http://www.fenymag-egyesulet.hu és a http://www.sanbao.hu internetes oldal(ak) domain nevek
összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az
aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra,
információkra.
A Fénymag Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor
megváltoztassa. Az esetlegesen beállt változásokról az érintetteket megfelelő időben és módon
értesíti.
A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A Adatkezelési Tájékoztató és Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. május 20-tól visszavonásig.
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