
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

1. SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az 

adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes 

személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak 

gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

2. KEZELT ADATOK MEGNEVEZÉSE 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre 

vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek 

vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag 

természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. 13 év alatti gyermekek semmilyen 

körülmények között nem jogosultak maguk hozzájárulást adni személyes adataik információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. 16 év fölötti gyermekek 

önállóan jogosultak ilyen hozzájárulást adni. Az előbbiek szerinti korhatár alatti gyermekek esetén 

szülői hozzájárulás szükséges. 

Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. 

Az oldal használata és a programokra való jelentkezés során az alábbi személyes adatok kerülhetnek 

megadásra: név (a szülő és a gyermek neve), telefonszám, gyermek kora, e-mail cím, lakcím, TAJ szám 

és táborokban való részvételhez szükséges egészségügyi állapot. 

3. ADATKEZELÉS ELVEI 

3.1 Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a 

vezetőség által külön ferre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat 

nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. 

3.2 A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet 

a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé 

irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője 

egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési 

folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében 

működnek. 

3.3 Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 

3.4 Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

3.5 A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során az egyének védelméről 

a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény 

értelmében: az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni, az 

adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad 

felhasználni, az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon 

nem terjeszkedhetnek túl, az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük, az 

adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás 

céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 



4. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

4.1 Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben 

megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését 

követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a 

Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A 

hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön 

az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre. 

4.2 Az adatkezelés célja a Régiségbúvár Egyesület által szervezett programokban való részvételhez 

szükséges kapcsolattartás, különösen a nyári táborokban, erdei iskolában és egyéb programokban 

való részvételhez szükséges jelentkezés rögzítése, valamint a programokról, hírekről való későbbi 

tájékoztatás és tartalomszolgáltatás. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat 

célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy 

személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél szolgáltatás, tartalomszolgáltatás. 

4.3 A www.csikipihenokert.hu és www.regiszetimuzeum.hu weboldalon található programokra 

jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a 

felhasználótól. A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételek (Szülői Nyilatkozat), valamint 

a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak elfogadása. A jelentkezés során megadott adatok 

kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének Adatkezelési Nyilatkozat a Régiségbúvár 

Egyesület megszűnésétől (a tanfolyamok és a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, 

hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény. 

4.4 Az adatkezelő hírlevelet is küld. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a 

hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával 

feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában 

foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a 

személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további 

hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A 

hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli. 

4.5 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor 

egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

5. A FELHASZNÁLÓ JOGAI 

5.1 A felhasználó az adatkezelőtől bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai 

kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak 

törlését vagy zárolását. 

5.2 Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatokról, 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. 

5.3 Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 

érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok 

körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, 

körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

5.4 A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes 

adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől. A felhasználó ezen kérelmét az üzemeltető 

székhelyére címezve nyújthatja be. 

5.5 Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 

Budapest, Nádor u. 22.), Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Tájékoztatjuk a 

felhasználókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényüket polgári bíróság 

előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: www.naih.hu 

Telefon: 06-1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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