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Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Portál működtetése során alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Felhasználók által megadott Személyes adatok
kezelésének módját.
A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.
Az adatkezelési tájékoztató „Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok” pont alatt
felsorolt jogszabályok alapján készült.

Fogalommeghatározások
-

-

-

-

-

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió Adatvédelmi
Rendelete;
személyes adat: egy természetes személlyel kapcsolatba hozható olyan információ,
amely alapján a természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosítható
(például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó tényező);
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja);
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
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Szolgáltató
A Portál működtetését a Szolgáltató végzi. A Szolgáltató adatai:
Név / cégnév:

Életpont Nonprofit Kft.

Székhely, levelezési cím:

2119 Pécel, Ráday utca 12.

Adószám:

22266239-2-13

E-mail:

bozsva@adventista.hu

Telefon:

(28) 452 229

Adatkezelő
A Portál működtetése során gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében a Szolgáltató
az adatkezelő.

Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését, és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet. Az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már
megvalósult.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat javítani vagy törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
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Általános adatkezelési információk
A következő pontok alatt egy-egy területre megadott eltérő szabályozás hiányában az
adatkezelésre a jelen pontban szereplő általános információk érvényesek.
Az adatkezelésben érintettek köre a Portál látogatói, regisztrált felhasználói és a táborokba
jelentkező személyek.
Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Portál működtetése során annak látogatói részére
megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, általánosságban az
adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig tart.
Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és az adatfeldolgozók.
Ha az érintett személy visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, ez nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, vagy
jelentkezni szeretne táborokba, azaz igénybe kívánja venni a Portál ez irányú szolgáltatását,
szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes
adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos
következménnyel nem jár. A Portál egyes funkcióinak igénybe vétele és a táborokra történő
jelentkezés azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

A Portálon történő regisztráció
Az adatkezelésben érintettek köre a Portál regisztrált felhasználói.
A kezelt adatok: név és e-mail cím.
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Jelentkezés táborba
Az adatkezelésben érintettek köre a Portál turnusokra jelentkező felhasználói.
Az adatkezelés célja a tábori jelentkezéshez és részvételhez kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása. Jelentkezését csak akkor tudjuk fogadni, ha megadja a szükséges adatokat.
Az adatok megismerésére az „Általános adatkezelési információk” részben rögzítetteken
kívül jogosultak egyes, az adott tábor szervezésében, lebonyolításában vagy kapcsolódó
szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyek.
A kezelt adatok: a Portálon az adott turnus online jelentkezési lapján szereplő adatok.
Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul, ez határozza meg az
adatkezelés minimális időtartamát is.
A jelentkezés során a jelentkezést végző regisztrált felhasználónak meg kell adnia a táborba
érkező személyeket, akikre nézve a jelentkezést végzi. A jelentkezést végző regisztrált
felhasználó csak olyan személyeket adhat meg itt, akik hozzájárulásukat adták neki adataik
jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Ennek betartása a jelentkezést végző
regisztrált felhasználó felelőssége.

Sütik (cookie-k)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén, és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai (pl. adatkezelés elfogadása) vagy
a bejelentkezés állapota.
A kezelt adatok: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak a böngésző beállításainál lehetősége van arra, hogy a sütik használatát
letiltsa, vagy az aktuálisan tárolt sütiket törölje.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
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Google Analytics
A Portál a Google Analytics alkalmazást használhatja. A Google Analytics sütik segítségével
állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A Portál üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít Portál üzemeltetőjének részére, hogy az további
szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét
vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos részletes információk:
policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató:
Név:

Hetednapi Adventista Egyház

Székhely:

2119 Pécel, Ráday utca 12.

Kapcsolat:

adventista.hu/kapcsolat

Webfejlesztő:
Név:

AARTEN Magyarország Kft.

Székhely:

1048 Budapest, Homoktövis u. 111. 3/6.

Kapcsolat:

aarten.hu/kapcsolat

Könyvelő:
Név:

Kvartilis Kft.

Székhely:

1157 Budapest, Zsókavár utca 29. fsz. 3.

Kapcsolat:

1157 Budapest, Zsókavár utca 29. fsz. 3.

Adatkezelési tájékoztató - 6 / 8 oldal

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A felhasználók a Portálon a regisztrációhoz használt e-mail címük alapján kerülnek
azonosításra, így az adatkezelésre vonatkozó igények erre az e-mail címre történő
hivatkozással kérhetők.
A tájékoztatás kéréshez való jog
A megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.
A helyesbítéshez való jog
A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti valamely adatának módosítását. Erről
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak törlését. Kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
A megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről emailben tájékoztatást küldünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Esetleges jogellenes adatkezelés tapasztalása esetén értesítsen minket, így lehetőség nyílik
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Amennyiben a jogszerű állapot helyreállítására tett kísérlet megítélése szerint nem járt
eredménnyel, vagy bármely más ok miatt úgy gondolja, értesítheti erről a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: naih.hu
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Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet).

-

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

-

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.

-

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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