ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Szabályzat célja
Jelen szabályzat fő célja, hogy rögzítse a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a szervezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját, illetve
tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésről.
Jelen Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület által nyújtott
szolgáltatások minden területén biztosított legyen minden egyén számára jogaik és törvényes érdekeik
védelme.
Az adatkezelő Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és
egyúttal jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen
változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a http://vtke.hu honlapon.

2. Az Adatkezelő személye
Az adatkezelő teljes neve: Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület
Az adatkezelő rövidített neve: VTKE
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.
Bejegyezve: 2012.01.04.; Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.831/2011/2.
Nyilvántartási szám: 14693
Adószám: 18276307-1-42
Telefonszám: +36 30 656 7939
E-mail cím: info@vtke.hu

3. Az adatkezeléssel érintett személyek köre
Azon természetes személyek, akik a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesülettel tagsági és/vagy közérdekű
önkéntesi jogviszonyban állnak, illetve azok, akik a szervezet valamely szolgáltatását igénybe veszik
(továbbiakban ügyfelek).
A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az érintett felel.
Az érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet
kizárólag ő használja. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címhez
regisztrált.

Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület
1141 Budapest, Szugló u. 82.
www.vtke.hu
info@vtke.hu
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/vilagterkepkozhasznuegyesulet



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet

4. A kezelt személyes adatok köre
Tagsági jogviszony esetén:
- név
- születési név
- születési hely
- születési idő
- anyja neve
- állampolgárság
- telefonszám
- e-mail cím
- lakcím
- tartózkodási cím
- tagsági jogviszony típusa

Közérdekű önkéntesi
jogviszony esetén:
- név
- születési név
- születési hely
- születési idő
- anyja neve
- állampolgárság
- végzettség
- telefonszám
- e-mail cím
- lakcím
- tartózkodási cím

Ügyfélkapcsolati jogviszony
esetén:
- név
- e-mail cím
- telefonszám
- részvételhez igényelt segítség
mértéke, típusa

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése és írásbeli jóváhagyása szükséges.
5. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
Az adatkezelésre a jogviszony létrejöttével, a természetes személy önkéntes hozzájáruló nyilatkozata
alapján kerül sor, amelyet a tagi-, önkéntesi, illetve ügyfélkapcsolati regisztráció során, a regisztrációs
feltételek és a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával ad meg
Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének 6. cikk (1) bek. a) pontja, valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1)
bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett személy az egyes
adatkezelések tekintetében elektronikus vagy papíralapú regisztrációval, illetve a kérdéses adatok
önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.
A hivatkozott jogszabályhely alapján: "Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul"
A szervezettel közérdekű önkéntesi jogviszonyban álló természetes személyek adatkezelésének jogalapja
továbbá a 2005. évi LXXXVIII. törvénya közérdekű önkéntes tevékenységről 14. § (1):
„A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása,
valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - nyilvántartást vezet azokról az
önkéntesekről, akikkel a megkötött önkéntes szerződést nem foglalták írásba. A nyilvántartás tartalmazza
a) az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar
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állampolgár, az állampolgárságát,
b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,
c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében
részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és
lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat,
e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, valamint
f) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik.”
Az egyesülettel tagi jogviszonyban álló természetes személyek adatainak nyilvántartását a 2016. évi
CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és
gyorsításáról írja elő:
„3:80. § [Az ügyvezetés feladatai] Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
i) a tagság nyilvántartása”
Az adatkezelés célja a szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének, biztosítása, illetve az Adatkezelő
nyilvántartási kötelezettségeinek teljesítése.
Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az érintettel való
kapcsolattartás, részére, szolgáltatásainak igénybevétele lehetőségének biztosítása, illetve hírlevél és
marketing célú tartalmak megküldése érdekében, illetve tag- és önkéntes-adatbázisának naprakész
vezetése miatt tárolja.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja.

6. Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a jogviszony létesítésével kezdődik és annak megszűnéséig tart.
Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett írásbeli kérésére bármikor - vissza nem állítható módon,
véglegesen – törli.
Kivételt képez a közérdekű önkéntesi jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés, mivel az adatokat a fogadó
szervezet az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni. (Előírja a 2005. évi
LXXXVIII. törvény 14.§ (2) bek.)

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat az Adatkezelő titkosított fájlokban tárolja. További adatfeldolgozás, illetve adatkezelés céljából
azokat más jogi személy részére nem továbbítja:
A szervezet folyamatos működése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a személyes
adatokhoz a következő egyesületi közreműködők férhetnek hozzá:
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Pozíció
Elnök (adatkezelési
felelős)
Önkéntes koordinátor

Programszervezők

Hozzáférési jogosultság
teljes körű hozzáférés
Korlátozott, az alábbi adatokra
terjed ki:
név, születési idő, állampolgárság,
telefonszám, e-mail cím,
végzettség
Korlátozott, az alábbi adatokra
terjed ki:
név, e-mail cím, telefonszám,
igényelt segítség mértéke és
módja

Személyes adatok kezelése
Az egyesület nyilvántartásainak
vezetése
A szolgáltatások és a működés
humán-erőforrás igényének
biztosítása, kapcsolattartás a
közérdekű önkéntesekkel
A szolgáltatók és programok iránt
érdeklődőkkel való folyamatos
kapcsolattartás

Az érintett személyes adatainak önkéntes megadásával, illetve a jelen szabályzatban foglaltak
elfogadásával az Adatkezelő törvényi kötelezettségből eredő esetleges adattovábbításához hozzájárul.
Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve a fenti közreműködők
jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes papíralapú adatokat zárható szekrényben tárolja. A digitális
adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó,
tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
Adatkezelő rendelkezésére áll, úgy az Adatkezelő a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az
érintett kérelmére köteles helyesbíteni.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére
az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület
Postacím: 1141 Budapest, Szugló u. 82.
E-mail: info@vtke.hu
Az érintett az Infotv., a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az EU 2016/679 (2016. április 27.)
rendelete alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (Info törvény 22. §), továbbá Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az
adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Az Adatkezelő az érintettek részére elsősorban az adatkezelés céljával, valamint az általa nyújtott
szolgáltatásokkal összefüggő, a szolgáltatások igénybevétele érdekében felmerülő információkat
tartalmazó üzenetet küld.
Az érintett e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat küldjön.
Amennyiben az érintett nem kíván a jövőben reklámnak minősülő üzeneteket kapni, az Adatkezelőnek
címzett postai, illetve elektronikus levélben kifejezetten megtilthatja a reklám tartalmú megkeresések
küldését.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő jelenleg nem alkalmaz adatfeldolgozót, de
kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy
átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület által
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület nevében az egyesület elnöke
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles azt bejelenteni a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár
kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.
A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
1)
2)
3)
4)
5)

az adatvédelmi incidens jellege,
az érintettek és érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges számuk;
az egyesület és képviselőjének neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;
az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett
intézkedések ismertetése.
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Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat jogosultjának
jogaira és szabadságaira, úgy a VTKE nevében az egyesület elnöke haladéktalanul köteles az
adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.

9. Cookie-k (sütik) használata
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén.
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a
számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
A Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület a http://vtke.hu weboldalon optimális teljesítményt biztosító és
használatot elősegítő cookie-kat használ, az alábbiak szerint:
a) Teljesítményt biztosító cookie-k
Információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalt, Ezek a cookie-k nem
gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó,
A teljesítményt biztosító cookie-k használatának területei:
 Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják a weboldalt
 Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetések, beleszámítva
azokat, amelyek a http://vtke.hu oldalra mutatnak.
 Hiba menedzsment: a weboldal fejlesztését segíti a felmerülő hibák mérésével.
 Design-ok tesztelése: a weboldal különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.
b) Használatot elősegítő cookie-k:
Ezeket a cookie-kat a honlap tulajdonosa különböző szolgáltatások nyújtása céljából, illetve a felhasználó
beállítások megjegyzésére, az oldal használatának megkönnyítése érdekében alkalmazza.
A Használatot elősegítő cookie-k alkalmazásának területei:
 Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben
részesítet beállítások és színek;
 Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.
A felhasználó a honlap használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító és a Használatot elősegítő cookiek használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele a honlap megfelelő használatának. Ha a felhasználó
kikapcsolja ezeket a cookie-kat, a honlap tulajdonosa nem tudja garantálni weboldalának megfelelő
működését, illetve a megfelelő biztonságot az oldal használata során.
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban a cookie-k célja a
weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának
megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem lesz képes a weboldal
funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a
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felhasználó böngészőjében.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson
végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben
megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és
hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal
felelősséget.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás
használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2018. május 18.
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