ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.hnt.hu weboldal „Hírlevél” menüpontjához kapcsolódóan
1. Bevezető rendelkezések
A Hegyközségek Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.;
cégjegyzékszám: 01-09-913635; a továbbiakban: Társaság) számára kiemelt fontosságú cél a
www.hnt.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói illetve a „Hírlevél” menüpont alatt
található hírlevélre (a továbbiakban: Hírlevél) feliratkozó személyek (a továbbiakban
együttesen: Felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és a
Felhasználó információs önrendelkezési jogának biztosítása, annak érdekében, hogy a
vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelést biztosítsa. A Társaság elkötelezett a
Felhasználó személyes adatainak oly módon történő kezelésében, amely a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapot
biztonságosan használja. A Társaság a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek. A Társaság a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési
tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével végzi:
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) –
amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.);
– Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi
VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
1. Általános rendelkezések
A jelen Szabályzat – a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást
ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból,
milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik
ismerhetik meg. A jelen Szabályzat, valamint a GDPR és az Infotv. rendelkezései eligazításul
szolgálnak többek között arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó hogyan kérheti a kezelt adatok
pontosítását, illetve hogy miként kérheti azoknak a Társaság nyilvántartásából való törlését,
illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei
vannak.
A jelen Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai
alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen Szabályzat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra,
amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, illetve az ezen
honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság
semmilyen felelősséget nem vállal.
2. Az Adatkezelő adatai






név: Hegyközségek Nonprofit Kft.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-913635
telefonszám:+36-1-413-7527
e-mail:hnt@hnt.hu

3. Az adatkezelés által érintett adatok köre
A Társaság csak olyan személyes adatot (így különösen a Felhasználó vezetéknevét és
keresztnevét, valamint e-mail címét) rögzít és kezel, amelyet a Felhasználó – a Hírlevélre
történő feliratkozás során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyre
vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz
kifejezetten hozzájárult. A Hírlevélre történő feliratkozás egyúttal a személyes adatokat
tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A Hírlevélre
történő feliratkozás során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és
továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a
Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.
Az esetleges téves feliratkozások elkerülése érdekében a Felhasználó által a Hírlevélre történő
feliratkozási szándék elküldését követően a Társaság egy un. „megerősítő linket” tartalmazó email üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Hírlevélre való feliratkozási
szándék a megerősítő linkre kattintással véglegesíthető. Amennyiben a megerősítő link útján a
Felhasználó a link megküldését követő öt (5) naptári napon belül nem véglegesíti Hírlevél
feliratkozási szándékát, úgy a Társaság a Felhasználó által a feliratkozás során megadott adatait
törli.
A Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a
Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó
böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket
a Honlapon a Felhasználó látogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Honlap eléréséhez
használt. Ezen adatokból csupán a Honlap látogatottságára, illetve a Honlap eléréséhez használt
számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az
adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat
harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a rögzítéstől számított legfeljebb
5 (öt) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ektv. 13/A. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezés
4. Az adatkezelés jogalapja
A Társaság általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó Hírlevél-feliratkozása, illetve ennek során
a Felhasználó adatai kezeléséhez történő kifejezett írásbeli hozzájárulása, amely egyben a jelen
Szabályzat tartalmának elfogadása is.

A Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a
jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását
meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, ide nem értve
azt az esetet, amennyiben az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály,
hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.
A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.
5. Az adatkezelés célja:
A Felhasználó személyes adatait a Társaság csak és kizárólag a Felhasználóval való
kapcsolattartás, továbbá annak érdekében kezeli, hogy Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a
hegyközségi rendszer működésével, illetve a szőlő-bor ágazattal kapcsolatos aktuális
információkat Hírlevél keretében a Felhasználókkal megoszthassa.
A Társaság a Hírlevélre regisztrálók adatait, illetve az abból kialakított adatbázis adatait az
egyes személyes jellemzők értékelése céljából nem elemzi, nem végez semmilyen formában
profilalkotást.
6. Az adatkezelés időtartama
A Társaság a felhasználó által adott hozzájárulása visszavonásáig kezeli a Felhasználó
személyes adatait.
A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a
Társasághoz, mint adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet
meg:




a Felhasználónak megküldött Hírlevél alján található „leiratkozom” linkre kattintással;
személyesen, vagy postai úton a Társaság címén: 1117 Budapest, Budafoki út 111.
e-mailben a hnt@hnt.hu címre küldve.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság haladéktalanul törli a Felhasználó valamennyi
személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján
végzett adatkezelések jogszerűségét.
7.

Az adatok biztonsága

A személyes adatokat a Társaság védett szerveren őrzi és minden szükséges, illetve tőle
elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen
továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének,
vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.
8. Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatrögzítést és kezelést a Társaság, illetve a Társaság tagjai, tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai és vállalkozói (alvállalkozói) végzik. A személyes adatokhoz e fenti személyeken
kívül más nem férhet hozzá, a személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat
titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények
között nem használhatják fel.

9. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei
A. A Társaság a Hírlevél-szolgáltatás üzemeltetéséhez szerződéses partnert (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó) vesz igénybe, aki a Honlap működtetése, használata során keletkező
adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges célból, és mértékben hozzáférhet. Az
Adatfeldolgozó adatai:




cégnév: Kóstolom Kft.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
elérhetőség: tel: +36 70 360 8169; e-mail: […]

A Társaság az Adatfeldolgozó részére átadott adatokról pontos nyilvántartást vezet. Az
érintett Felhasználó kérésére a Társaság tájékoztatást az az érintett részére arra
vonatkozóan, hogy az érintettel összefüggésben az Adatfeldolgozó milyen adatokat, mióta,
és milyen célból kezel a Társaság megbízásából.
B. A Felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra EU-n kívüli országba.
C. A Társaság a Hírleveleinek megküldéséhez a MailChimp hírlevél-küldő és adatbázis kezelő
szolgáltatást veszi igénybe, ennek keretében a Hírlevélre feliratkozó Felhasználók adatai a
megküldés érdekékben a külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerverein is tárolódnak. A
külső szolgáltató adatai:




cégnév: The Rocket Science Group LLC
székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308
elérhetőség: legal@mailchimp.com

A The Rocket Science Group LLC. szintén regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és
az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek, így az irányába
történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell
vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.
D. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben a
Társaság az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése
céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.
10. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben
A Társaság által folytatott, a Felhasználó személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán a
Felhasználó jogosult:






a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon a
Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag a
Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a
célból amiért gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz
továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen,







vagy hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét,
szabadságát nem sérti;
személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak
pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények
tisztázásáig);
tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az
adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés
közvetlen üzletszerzési célokból – pl. direkt marketing – történik), illetve korábban
adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma
a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférjen a következő információkhoz:








kezelt személyes adatai kategóriái,
az adatkezelés célja,
címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának
szempontjai
az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek
tényéről, logikájáról, illetve a Felhasználóra nézve várható következményeiről.

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha:






a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték vagy;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell vagy.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett
adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához
és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság
korlátozza az adatkezelést, ha:






az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart,
amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, vagy;
a Társaságnak 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 addig tart a korlátozás, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak
védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem
végezhető
e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés
az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog
gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni
kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben a Társaság a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést 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.
11. A jogorvoslati jog
Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a személyes adatainak a Társaság általi kezelése
kapcsán Felhasználót jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdésire, észrevételeire
megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagált a Társaság, úgy a
Felhasználó jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:





megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: (1) 391 1400

A Felhasználó jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulni, amennyiben megítélése szerint a Társaság személyes adatait jogszabály, vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen
a Társaságnál érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a
szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.
A Társaság elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása
mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések
tisztázása érdekében.
Hegyközségek Nonprofit Kft.

