ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT
1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
Név: Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület
Székhely: 9012 Győr, Halász Ödön. u 3/D 1 em 1.
Adószám: 18204986-1-08
Telefonszám: +36 30 3602447
Email cím: muszajegyesulet@gmail.com
2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
a) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
b) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 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.
c) 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 útján,
összehangolás
vagy
összekapcsolás,
korlátozás,
törlés,
illetve
megsemmisítés.
d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik.

e) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.
f) 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.
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő 2018. május 25-től a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása
alapján kezeli.
4. A HONLAPRA LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során
keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett
látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének
típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan
rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve
kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével
- nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az
Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett
számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.
A személyes adatkezelő személye és kapcsolati adatai:
Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3,
6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.
a) Az adatkezelés célja
A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás,
valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása. Az adatkezelő nem él
vissza a Felhasználó adataival, és nem változtatja meg, nem hozza
nyilvánosságra, nem ad hozzáférést illetve nem adja ki harmadik félnek
(kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően az állami hatóságok
rendelkezésére bocsátja), csak a Webnode szervereken kerülnek tárolásra

.A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és
elérhetővé tétele a Felhasználó számára.
b) Az adatkezelés időtartama
Az automatikusan rögzített naplózási illetve technikai adatokat az
Adatkezelő által működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő
rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 6
hónapig tárolja.
5. A HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület munkája iránt érdeklődő
Érintetteknek lehetősége van az egyesület hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre
feliratkozó Érintettek kezelésre kerülő személyes adatai: az Érintett neve és
email címe.
a) Az adatkezelés célja
Az Érintettek számára a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs
Egyesülettel kapcsolatos hírek, az egyesület által szervezett programok
megosztása az Érintettekkel, valamint direkt marketing anyagok küldése.
b) Az adatkezelés időtartama
A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes
adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozás elküldésével és a
személyes adatok megadásával kezdődik valamint a hozzájárulásnak az
Érintett általi visszavonásáig tart. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül,
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a
hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az
Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel.
6. A MUSZÁJ EGYESÜLETI TAGOK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesülethez tagként jelentkező
Érintettek a következő adataikat adják meg egy Google űrlapon az Adatkezelő
részére: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. A tagjelölt Érintettek és a tagsági
viszonnyal rendelkező Érintettek ezen személyes adatait az Adatkezelő tárolja.
c) Az adatkezelés célja
A tagokkal történő kapcsolattartás, a közgyűlés és az egyesület
működésének biztosítása, hírlevél és postai küldemény küldése a tagok
részére.
d) Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok
megadásával kezdődik. Az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező
Érintett esetén az adatkezelés a tagsági viszony törléséig tart. A fenti
rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és
adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését,
valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások
alapján történő adatkezelést.
7. A PROGRAMJAINKON RÉSZTVEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület az általa szervezett
eseményeken a résztvevő vagy részvételi szándékát kifejező Érintettekről a
következő személyes adatokat gyűjtheti: név, email cím, lakcím, telefonszám.
Ennek módja az eseményt megelőző regisztráció vagy az eseményen jelenléti ív
aláírása lehet.
a) Az adatkezelés célja
Előzetes felmérés az eseményen résztvevők számáról. Regisztrációköteles eseményeken annak biztosítása, hogy csak a korábban regisztrált
Érintettek jelentek meg. Az Érintettek számára az eseménnyel kapcsolatos
változásokról (például helyszín vagy időpont megváltozása, az esemény
elmaradása) való tájékoztatás.
b) Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok
megadásával kezdődik és azoknak az eseményt követő 1 hónapig vagy az
Érintett kérelmére bekövetkező törléséig tart.
8. ÖNKÉNTESEINK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesülethez önkéntesként csatlakozó
Érintett az önkéntes szerződés kitöltésével az Adatkezelő részére a következő
személyes adatokat adja meg: név, lakcím, személyi igazolvány szám, anyja
neve, email-cím, telefonszám. Ezeket a szerződés aláírása után az Adatkezelő
tárolja.
a) Az adatkezelés célja
Az önkéntesekkel történő kapcsolattartás, az önkéntes munka hatékony
megszervezése.
b) Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok
megadásával kezdődik és azoknak az Érintett kérelmére bekövetkező

törléséig tart. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.:
társadalombiztosítási
és
adójogszabályokban)
előírt
megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott
további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.
9. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát,
valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt
személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.

