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A CIVIL ZÖLDÍTŐK EGYESÜLETÉNEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja bemutatni a Felhasználó személyes adatainak kezelési módját és 

megismertetni az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

 

A Civil Zöldítők Egyesülete, mint a www.civilzolditok.hu weboldal üzemeltetője, adatkezelőként 

kötelezően elismerjük a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy 

tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi előírásaiban meghatározott elvárásoknak. 

 

Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen tájékoztató mindenkori megváltoztatására, azzal a feltétellel, hogy 

az esetleges változásokról 7 (hét) nappal korábban értesítjük a felhasználókat. 

 

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt és kiemelten fontosnak tartjuk az érintettek 

információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és 

megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amelyek garantálják az adatok 

biztonságát. Tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik egyesületünk számára 

személyes adatot adnak át és elkötelezettek vagyunk azok védelme iránt. 

 

2. Az Adatkezelő adatai 

 

Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke 

alapján az alábbi tájékoztatást adjuk: 

● Cégnév: Civil Zöldítők Egyesülete 

● Székhely: 1185 Budapest, Poprád utca 5. 

● Levelezési cím: 1185 Budapest, Poprád utca 5. 

● Adószám: 19239259-1-43 

● Weboldal: www.civilzolditok.hu 

● E-mail: info@civilzolditok.hu, civilzolditok@gmail.com 

● Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kinevezésére. 

● Adatvédelmi kérelmek: Az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdést vagy kérést írásban 

(postai úton, vagy e-mailben) a fent megadott elérhetőségekre fogadjuk. Válaszainkat legfeljebb 30 

(harminc) napon belül küldjük a Feladó által megjelölt címre. 

● Külföldi adattovábbítás: nem történik. 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 

 

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és 

üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás) 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
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Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, 

szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

Az adatkezelés során megőrizzük a: 

a) titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá; 

b) sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és 

teljességét; 

c) rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy a jogosult használó szükség esetén hozzáférhessen 

a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

4. Adatkezelési jogok 

 

Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni írásban (postai úton, vagy e-mailben) a Felhasználóra 

vonatkozó és a Civil Zöldítők Egyesülete által (vagy az egyesület által megbízott adatfeldolgozó által) 

kezelt és feldolgozott adatokról. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmet érintő 

különös eset körülményeiről, hatásairól, az elhárítás érdekében megtett intézkedésekről, az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

Amennyiben Felhasználó, vagy a Civil Zöldítők Egyesülete a személyes adatokban pontatlanságot, hibát 

vagy egyéb eltérést észlel, a Felhasználó kérésére vagy az egyesület saját intézkedése folytán helyesbíti az 

adatokat. 

 

Felhasználó kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését abban az esetben, ha az adatait 

nem az előzetes hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidőben a 

személyes adatokat is töröljük. Töröljük az adatokat továbbá, amennyiben az adatok kezelésének 

jogellenessége bebizonyosodik, illetve ha azok törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli. 

 

Felhasználónak bármikor joga van a személyes adatainak kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását 

írásban (postai úton, vagy e-mailben) visszavonni. 

 

Felhasználónak joga van az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság részére panaszt benyújtani az alábbi módokon: 

● postai úton: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - 1125 Budapest, 

Erzsébet fasor 22 

● elektronikus úton: https://naih.hu/online-uegyinditas.html  

 

5. Fogalmak 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége. Ide tartozik az adatgyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, 

felhasználás, lekérdezés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, 

https://naih.hu/online-uegyinditas.html
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törlés és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 

vagy képfelvétel készítés. 

 

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. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

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

adatfeldolgozóval elvégezteti. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

 

Felhasználó/Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

Budapest, 2020. május 1. 

Civil Zöldítők Egyesülete 


