ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.Az adatkezelési tájékoztató célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a személyes adatait számunkra kezelésre átadó érintettek
előzetes tájékoztatásban részesüljenek. Ez azért fontos, hogy az adatkezelés részleteinek
ismeretében adják vagy tagadják meg beleegyezésüket személyes adataik kezeléséhez. Az
adatkezelési tájékoztatót a 2011. évi CXVII törvény (Infotv.) 20. §-ában ill. az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében megfogalmazott követelményeknek megfelelően készítettük
el.

2. Az adatkezelő adatai
2.1 Adatkezelő neve: Életvégi Tervezés Alapítvány (továbbiakban ÉTA)
2.2 Adatkezelő elérhetősége: Email: info@eletveg.hu Postacím: 1027 Budapest Frankel Leó út 6.
Honlap: www.eletveg.hu

3. A kezelt személyes adatok
3.1 Az adatkezelés célja
A Felhasználó által megadott személyes adatok esetében: tájékoztató hírlevelek küldése emailen
keresztül (maximum havi 1 alkalommal). A hírlevelek tartalmazhatják a honlap új tartalmi elemeit
(cikkek, segédletek, tájékoztatók, adatok változásai), rendezvényeink ajánlóját, új szolgáltatásokat,
szervezetünkben történő fontos változásokat, híreket, adománygyűjtő akciókat.
3.2 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az erre vonatkozó
tájékoztatás (jelen adatkezelési tájékoztató) ismeretében a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja és a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1)-(2) bekezdés alapján.
3.3 Kezelt adatok köre: email cím (elektronikus hírlevélre való feliratkozás).
3.4 Személyes adatok felhasználásának lehetséges módjai:
Amennyiben a weboldalra látogató érdeklődő megadja emailcímét (lehetőleg az adatkezelési
tájékoztató megismerése után), akkor ezt az adatot a MailChimp nevű marketing automatizáló
rendszerben tároljuk (felhasználónévvel és jelszóval védett fiókban).
A tárolt adatok felhasználása történhet a rendszeres (max. havi 1) hírlevél küldéséhez ill. rendkívüli
hírek (pl. rendezvény, fontos törvényi változások) közléséhez.
3.5 Az adatkezelés időtartama: az adatokat addig kezeljük, amíg az érintett a hírlevélről le nem
iratkozik. Minden hírlevél tartalmaz egy linket, amire kattintva automatikusan megtörténik a
leiratkozás és a tárolt adatok törlődnek a rendszerből. A leiratkozás egyéb elérhetőségen keresztül
is kérhető, ekkor az adatkezelő felületen a hírlevél kezelője kézzel törli az adatokat.
3.6 Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp üzemeltetője) Székhelye:
512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia- 30318
3.7 Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatok kezelése automatikusan
történik, a feldolgozás során keletkező statisztikai adatokat az ÉTA hírlevelének kezelője ismerheti
meg, a MailChimp jelszóval védett fiókjába belépve. A statisztikai adatok arra vonatkoznak, hogy
hányan nyitották meg az egyes hírleveleket, az abban szereplő hivatkozásokra hányan kattintottak.
A hírlevél kezelője minden egyes új feliratkozásról emailes értesítést kap.

3.8 Adatbiztonsági intézkedések: az ÉTA és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a tárolt
személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok biztonságát technikai és szervezési ill.
eljárásbeli intézkedésekkel biztosítja.
3.9 Általános adatkezelési irányelvek
Az ÉTA tevékenységének adatkezelési önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
Felhívjuk az ÉTA részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Info t.)
• Az Európai Parlament és Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete - 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, GDPR)

4. Technikai adatok
Az ÉTA a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
• hitelessége, és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható,
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az ÉTA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletle megsemmisülés
ellen.
Az ÉTA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az ÉTA az adatkezelés során megőrzi:
• a titkosságot - megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

5. Cookie-k (Sütik)
5.1 A sütik feladata:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
5.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az ÉTA
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a
sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
5.3 Harmadik fél által elhegyezett cookie-k (analítika)
Az ÉTA weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával az ÉTA információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a
látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói
élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén
vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve a - kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását,
élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő
elérhetőségein.
A személyes adatkezeléssel érintett személy hozzájárulását bármikor a hírlevélben szereplő
hivatkozáson vagy az adatkezelőt egyéb módon értesítve visszavonhatja (pl emailben az
info@eletveg.hu címen). Az érintett - adatkezeléssel kapcsolatos - bármely sérelme esetén eljárást
indíthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (ugyfelszolgalat@naih.hu

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c www.naih.hu ), a területileg vagy az érintett lakóhelye
szerint érintett törvényszékhez. Kérjük, bármilyen adatkezelésre vonatkozó eljárás megindítása
előtt keresse meg panaszával alapítványunkat (info@eletveg.hu 1027 Budapest Frankel Leó út 6.
www.eletveg.hu).

Fogalomtár
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 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;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és
felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

