ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

BEVEZETÉS
A ysphungary.hu honlap üzemeltetője, a Fiatalok és Diákok a Békéért Nemzetközi Egyesület
kijelenti, hogy a 2018. május 25- én hatályba lépő GDPR (General Data Protection Regulation) rendelet
értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése
érdekében.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://ysphungary.hu,
és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén
(2016. április 27.), az Általános Adatvédelmi Rendeleten alapul.
A
tájékoztató
elérhető:
http://ysphungary.hu/wp-content/uploads/2021/02/Adatkezelesinyilatkozat.pdf
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Cégnév: Fiatalok és Diákok a Békéért Nemzetközi Egyesület (YSP Hungary)
Székhely: 1078 Budapest, Hernád utca 35.
Cégjegyzékszám: 01-02-0017367
Adószám: 19239101-2-42
Képviseli: Nanys Jaqueline, Kecskés Krisztián
E-mail: info@ysphungary.hu
Telefonszám: +36303197349
Adatvédelmi tisztviselő nincs

FŐBB FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő egyes meghatározó jelentőségű kifejezéseket az
alábbiak szerint kell értelmezni:
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;
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;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 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.
ALAPELVEINK
Egyesületünk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan
kezeljük;
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
d) Egyesületünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
A törvényi előírások és a személyes bizalom kiérdemlése érdekében tehát mindent megteszünk
annak érdekében, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük a személyes adataidat.
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Az adatkezelés történhet az érintett hozzájárulása alapján, illetve jogi kötelezettség teljesítése
jogcímén.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez
az adatkérő lapon kell kérni. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Egyesület internetes
honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre,

valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed.
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben
közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá
vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, JOGALAPJA
Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre:
Regisztráció a honlapunkon
●
●
●
●
●
●

Jogalap: kifejezett hozzájárulás (Neked kell előzetesen és kifejezetten hozzájárulnod,
tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnod az űrlapokon)
Kezelt adatok: név, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok, mint mobiltelefonszám, érdeklődési kör, életkor
Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, egyeztetés, információ vagy válaszküldés,
értesítés technikai részletekkel kapcsolatban
Időtartama: regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
Tájékoztatunk, hogy az adatkezelés a regisztrációhoz kötött programjainkon/projektjeinken
való részvételhez szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy
nem tudunk veled kapcsolatba lépni, részletes információkat, mint például online elérési,
belépési adatokat megadni.

Hírlevél szolgáltatás
●
●
●
●
●

Jogalap: kifejezett hozzájárulás (Neked kell előzetesen és kifejezetten hozzájárulnod,
tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnod az űrlapokon)
Kezelt adatok: név, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok, mint mobiltelefonszám, érdeklődési kör, életkor
Az adatkezelés célja: értesítés programjainkról, új projektjeinkről, általános kapcsolattartás,
Időtartama: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig; a felhasználó korlátozás és indoklás
nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről

Profilozás
●

●

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk
magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást,
besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül
a weboldal használatával kerülnek a számítógépedre úgy, hogy azokat az internetes böngésződ menti
le és tárolja el.
Milyen sütiket alkalmazunk?
Rendszersütik
● Jogalap: nem igényel hozzájárulást
● Leírás: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő 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.
● Érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett
● Az adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása
● Időtartama: böngésző session (munkamenet)
Nyomkövető sütiket (harmadik féltől származó) az Adatkezelő nem használ
Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/YouTube/Instagram közösségi oldalakon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/YouTube/Instagram közösségi
oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt
Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának a
weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.
Az Egyesület által szervezett programokkal összefüggő személyes adatkezelés
Az egyesület tevékenységéhez hozzátartozik olyan szakmai, kulturális, sport vagy egyéb
rendezvények szervezése, amelyek során a résztvevők személyes adatainak a kezelése válhat
szükségessé. A személyes adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet a rendezvényre
történő jelentkezéssel, illetve a meghívás elfogadásával az Egyesület megadottnak tekint.
A nyílt, regisztrációhoz nem kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve
hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet az Egyesület a honlapján, más online platformjain,
kiadványaiban közzé tehet. Az Egyesület az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a
szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. Az Egyesület által kezelt
személyes adatok az Érintett hangfelvétele, illetve képmása.
A nyílt, regisztrációhoz kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve
hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet az Egyesület a honlapján, más online platformjain,
kiadványaiban közzé tehet. Az Egyesület az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a
szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. Az Egyesület által kezelt

személyes adatok az Érintett hangfelvétele, illetve képmása, neve és e-mail címe, valamint valamilyen
személyazonosító okmányának száma.
A zártkörű programon az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az
Érintettről, amelyet az Egyesület a honlapján, más online platformjain, kiadványaiban közzé tehet. Az
Egyesület az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és
archiválása céljából készíti és őrzi meg. Az Egyesület a zártkörű programon résztvevők nevét,
iskoláját/munkahelyét, életkorát, elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),
személyazonosító okmány számát, születési helyét és idejét, valamint a rendezvényen készült kép- és
hangfelvételeket a jövőbeli kapcsolattartás és programszervezés megkönnyítése, továbbá az Egyesület
tevékenységének dokumentálása és archiválása céljából megőrzi.
AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Tárhely-szolgáltatók
Megnevezése: DreamHost LLC
Központi elérhetősége: https://www.dreamhost.com/support/
Honlapja: https://www.dreamhost.com/company/
Székhelye: 417 Associated Rd., Brea, CA 92821 USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:
https://www.dreamhost.com/legal/privacy-policy/
Feldolgozói tevékenysége: webtárhelyszolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: a webtárhelyszolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített
lemezterületet biztosít, amelyre az Egyesület weboldala feltöltésre került
Megnevezés: Google LLC
Központi elérhetősége: https://www.google.com/contact/
Telefonszáma: (650) 253-0000
Honlapja: https://www.google.com/intl/en/about/
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Feldolgozói tevékenysége: levelezőszervertárhely szolgáltatás, Google Analytics működtetése,
felhőtárhelyszolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: az Egyesület elektronikus levelezése a Google által biztosított külső
tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik; a Google az Egyesület weboldalán
webanalitikai méréseket végez; az Egyesület bizonyos adatokat a Google által biztosított
felhőtárhelyen (Google Drive) tárolja
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat
Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés
Könyvelési feladatok, számlázás
Cégnév: Mérlegelj 2006 Könyvelő Bt.
Székhely: 1171 Peregi utca 122.
Cégjegyzékszám: 01-06-775669
E-mail: kamarasnejudit@gmail.com

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím
Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: számla kiállítása/könyvelési feladatok
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje (jogi szabályozás alapján)
SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
A határokon átívelő programjaink, projektjeink, a nemzetközi kapcsolatépítés és együttműködés
elősegítése megkívánja, hogy szükség esetén személyes adataidat megosszuk nemzetközi hálózatunk
tagjaival, olyan mértékben, ami az adott tevékenységhez, programhoz szükségszerű.
Személyes adatot harmadik személyekkel, adatfeldolgozókkal, adatkezelőkkel nem osztunk meg,
kivéve, ha ez szükséges a jogszerű tevékenységekhez és igények teljesítéséhez.
EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak
stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon,
Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák
hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Egyesületünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői előre
meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a személyes adataidat
megismerni.
A személyes adataid megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan
felhasználástól. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk.
Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá
tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget
vállalni, hiszen az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos
adattovábbításnak.
ÉRINTETTI JOGOK
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 fenti
elérhetőségein, illetve:

A regisztrált látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés
jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: a kéréseket info@ysphungary.hu email címre kell
küldeni.
A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított
30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt
kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az Adatkezelő költségtérítésre jogosult.
A regisztráció megszüntetése az info@ysphungary.hu email címre küldött lemondó üzenettel
bármikor, vagy a kimenő e-mailek alján lévő leiratkozás linkre kattintva.
A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a kimenő e-mailek alján lévő linkre
kattintva.
A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból.
Az Adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség
teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg: regisztrációnál
megadott email cím, regisztráció időpontja, regisztráció megszüntetésének időpontja.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt,
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtottál be hozzánk. Az általad már megfizetett
költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben
tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Egyesületünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről minden
esetben értesít, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a jogos érdekeid nem sérti.
HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
● az adatkezelés céljai;
● az érintett személyes adatok kategóriái;
● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
● a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
● a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
● az adatforrásokra vonatkozó információ.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
ADATOK HELYESBÍTÉSÉNEK JOGA

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését,
és a hiányos adatok kiegészítését.
TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
● személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az
adatkezelés szükséges;
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
● a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
● vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás
visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét
arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából
bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ ÉS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
● Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Amennyiben kéred, nagyon szívesen exportáljuk és rendelkezésre bocsátjuk PDF formátumban a
Rólad kezelt adatokat.
TILTAKOZÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben tiltakozol a személyes adataid kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk
és a döntésünkről írásban tájékoztatunk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a tiltakozásod
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást
is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az egyéni érdekekkel, jogokkal
és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a döntésünkkel nem értesz egyet, illetve, ha elmulasztjuk a
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhatsz.
Ha bármilyen problémát észlelsz, keress minket, és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal
elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ez ügyben is számíthatsz ránk!
BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérünk, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés
és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd fel Egyesületünket az
info@ysphungary.hu e-mail címen vagy Egyesületünk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes
postai küldeményben.
PANASZTEVÉSI JOG
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Egyesületünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen
történik: http://ysphungary.hu/wp-content/uploads/2021/02/Adatkezelesi-nyilatkozat.pdf
ZÁRSZÓ
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről
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
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