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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR) 

Találj Magadra Egyesület 

Jelen tájékoztató a www.talalj-magadra.hu honlap üzemeltetője, a Találj Magadra Egyesület 

adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója, melyen keresztül részletesen tájékozódhat az Egyesület 

adatkezelési gyakorlatáról. Egyesületünk elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek 

érdekében a Találj Magadra Egyesület a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar 

jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: 

• Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy 
GDPR), 

• az információs     önrendelkezési            jogról   és         az információszabadságról 
szóló              évi       CXII.   törvény (Infotv.); 

• a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (Grt.); 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 

A GDPR 13. cikke alapján a Találj Magadra Egyesület az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást 

adja: 

Adatvédelmi fogalmak: 

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító 

alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

 

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 

[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

 

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető 

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 

azonosítani lehet. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az 

adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 
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adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 

 

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése 

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi. 

Bővebben a definciókkal kapcsolatban itt olvashat: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar 

 

Adatkezelő adatai:  

Találj Magadra Egyesület 

Székhely: 1171. Budapest, Pásztortűz utca 69. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0016944 

Képviselő: Láng Edina , elnök 

Telefon: +36706469972 

Email: talaljmagadraegyesulet@gmail.com 

   

Adatkezelési cél és jogalap:  

• Weboldallal kapcsolatban:  

Honlap címe: www.talalj-magadra.hu 

Tárhelyszolgáltató: 

MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3. 

Adószám: 25189861-2-17 

Cégjegyzékszám: 17-09-013204 

A céget bejegyző hatóság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 

info@mikrovps.net 

WEBfejlesztő: Demko Keve email: keve@kritik.hu 

 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar
mailto:info@mikrovps.net
mailto:keve@kritik.hu
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A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti. Az adatok kizárólag 

statisztikai célra szolgálnak, a honlap működésével kapcsolatos fejlesztések érdekében. A kezelt 

adatokat más adatokkal nem kapcsolja össze. 

• Programra jelentkezéssel kapcsolatban: 

Az adatkezelő a program lebonyolításával kapcsolatos adatokat a program befejeztéig, a sikeres 

kapcsolattartás és a programok biztosítása érdekében tárolja. 

További tároláshoz, valamint a jövőbeni aktualitások tájékoztatása érdekében az érintett személy 

engedélyét kéri, hozzájárulás esetén az érintett személy visszavonásáig érvényes. 

• Személyes adatok bekérése: 

Programok, szolgáltatások esetén: 

Név, email cím, telefonszám, sérült gyermek nevelésére vonatkozó nyilatkozat (űrlapon a megfelelő 

válasz megjelölésével) 

Programra való jelentkezés indoklása, a választott program vagy szolgáltatás megnevezése. 

• Érdeklődés, információkérés telefonon, emailen: 

Adatok megtartása addig a szükséges időpontig, amíg a megkeresés tárgyának ügyintézése folyamatban 

van. 

További adattárolás az érintett személy hozzájárulásával történhet, annak visszavonásáig. 

• Tagsággal kapcsolatos adatnyilvántartás: 

A Tagok nevének, elérhetőségeinek, email, telefonszám, lakcím kötelező eleme a tagnyílvántartásnak. 

Személyes adatokat csak a tag engedélyével lehet harmadik félnek kiadni, illetve hivatali felszólításra, 

vagy igazolásra (pl. közgyűlés jegyzőkönyv, jelenléti ív, hivatalos dokumentációs ügyintézéséhez. 

Mindennemű személyes adat kiadása az érintett személy beleegyezésével és tudtával adható ki. 

• Adományozási adatokkal kapcsolatos adatok tárolása: 

Az adományozó hozzájárulásával, és adatainak személyes megadásával történhet, mely visszavonásig 

érvényes. 
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Az érintettek jogai: 

1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

2. Helyesbítéshez való jog 

3. Törléshez való jog 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

5. Adathordozhatósághoz való jog 

6. Tiltakozáshoz való jog 

Részletesebben itt tájékozódhat: https://www.naih.hu/erintetti-jogok 

 

Jogorvoslat: 

Az érintett személyek saját jogainak érvényesítése érdekében fordulhat: 

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 

Cím: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11 

E-mail / Levelezési cím 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

+36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

2. Fentieken túl jogsérelem esetén a bírósághoz is fordulhat. 

 

 

Budapest, 2020. Szeptember 6. 
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