ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Erdőmentők Alapítványhoz
továbbiakban: „Alapítvány”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
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Az adatkezelő személye és tevékenysége
Az Adatkezelő az Erdőmentők Alapítvány. Az érintettek személyes adatait minden
esetben az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett
alapítvány, mely természetvédelmi tevékenységet folytat, a tevékenység
ellátásához kommunikációt folytat az adományozókkal és tagokkal.
Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az
érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a
törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az
alábbiakban meghatározott célokból. Az Adatkezelő a személyes adatokat az
irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel, az adatok
felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Csak olyan
személyes adat kezelésére kerül sor, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az
adatkezelés célja elsősorban:
Az
Adatkezelővel
kapcsolatban
álló
adományozókkal,
tagokkal,
tagintézményekkel történő kapcsolattartás (e-mail, levél, hírlevél formájában)
 Az
Adatkezelővel
történő
kapcsolattartás
elősegítése
(hírlevélre
feliratkozás)
 Az érintettek tájékoztatásának, mozgósításának és adománykérésnek az
elősegítése
 Önkéntesek regisztrálása, kapcsolattartás
A kezelt adatok köre:
 Amennyiben az érintett postai csekken támogatja az Adatkezelőt, úgy az
érintett neve, lakcíme, az adomány összege, egyéni azonosítója.
 Amennyiben az érintett banki átutalással támogatja az Adatkezelőt, úgy az
érintett
neve,
lakcíme,
az
adomány
összege,
e-mail
címe,
bankszámlaszáma, egyéni azonosítója.
 Amennyiben hírlevelünkre és önkéntes listánkra feliratkozott, úgy neve, email címe, telefonszáma
Az adatkezelés módja:

Az érintett adatait az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintetek személyes
adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező
munkatársainak van lehetősége.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet
arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett
hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos
visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési
biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen
ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.
Adattovábbítás:
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére,
ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás
címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény
felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben
dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
Adatbiztonság, az adatok megismerése:
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a
munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek
ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében
szükségük van. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori
fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt
választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai
védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről
(hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről,
ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített,
biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az
ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról
(archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk
használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó
adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek
biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az elektronikus
nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, 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.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése
jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); Az érintett
önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez
esetben az Adatkezelő az adatokat törli.
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt; Mivel az érintett részére az Adatkezelő
folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött.
Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig
kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és
ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb
adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a
jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte
Amennyiben
bíróság
vagy
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása
mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által

elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése
az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra
alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a
személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az
adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az
adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az érintett kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett kérheti, hogy a tévesen
szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a
helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő
szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve
az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is
kezdeményeznie kell. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a
törlésről tájékoztatja. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett tájékoztatás, helyesbítés,
törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére,
telephelyé- re címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben. Ha az
adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a fenti,
jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2.
pontban írt elérhetőségein. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/c.;
telefon:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak
megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

