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Adatkezelési tájékoztató
ÁMK weboldal
Az adatkezeles tajekoztato celja, hogy atfogo informaciokkal szolgaljon a
www.amk.sajoszoged.hu , tehat a szervezet weboldalanak adatkezelesevel kapcsolatban.
•

Az Adatkezelő szamara kiemelten fontos a felhasznalok szemelyes adatainak
vedelme, ezert azokat a vonatkozo eloírasok betartasaval kezeli es tarolja.
• Az Adatkezelő adatvedelmi elvei es gyakorlatai ugy kerultek kialakítasra, hogy azok
megfeleljenek az Europai Unio Altalanos Adatvedelmi Rendeletenek ( General Data
Protection Regulation ), a GDPR eloírasainak, valamint valamint az Ínfotv., tovabba
az egyeb jogszabalyokban eloírt adat- es titokvedelmi szabalyoknak.
Fentieket figyelembe veve az oldal ( www.amk.sajoszoged.hu ) kialakítasakor a marketing
célú adatgyüjtést, követést mellőztük. Csak a megfelelo uzemelteteshez szukseges
adatokat kezeljuk a rendszer naplo allomanyaiban.
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Ha kérdése van
Ha onnek kerdese, eszrevetele van a AMK weboldala (https://www.amk.sajoszoged.hu)
altal kezelt szemelyes adatokkal, vagy magaval a tajekoztatoval kapcsolatban, kerjuk írjon a
dpo@sajoszoged.hu címre.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője (DPO)
Balsai Peter
dpo@sajoszoged.hu

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról
1. Az Adatkezelőről
Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása
szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például
az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
Az Adatkezelő “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”. Az oldal
által kezelt személyes adatok adatkezelője a
SAJÓSZÖGEDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-- CSALÁD ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT -- KONYHA -MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
(Rovid nev: SAJOSZOGEDÍ ALTALANOS MUVELODESÍ KOZPONT)
OM azonosíto: 028690
PÍR szam: 826293
Adoszam: 15826295-2-05

2. Az Adatfeldolgozókról
Az ÁMK a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
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Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása
alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől)”.
Az Adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött
szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –
az adatok feldolgozását végzi”.
Az adatkezelő weboldalon gyüjtött adatok kapcsán a következő adatfeldolgozóval működik
együtt:
Mithrandir Kft.
https://www.mithrandir.hu
e-mail: ugyvezeto@mithrandir.hu

Fontos tudnia!
Az Adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett,
azokat kizárólag az Adatkezelőtől kapott utasításoknak megfelelően kezelhetik.

3. Adatkezelés
Az oldal megtekintéséhez kapcsán kezelt adatok:
•
•
•
•

ÍP cím
Felhasznaloi szoftver kornyezet
megtekintett oldalak
idopont

Jogalap:
Az adatkezelo jogos erdekeinek ervenyesítese (a biztonsagos uzemeltetes erdekeben).

4. A cookie (süti) nem kezelésről, illetve a local store bejegyzésekről
On a latogatasa soran nem kap klaszzikus ugynevezett “session cookie”-t az oldaltol.
Ket LocalStorage bejegyzes helyez el az oldal a bongeszo lokalis tarolojaban
• cookieBannerDisplayed: Elfogadtak e gepen a cookie-panel felteteleit?
• blackyellow: Gyengen-latoknak kialakított (fekete/sarga) modban van?
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Ezek automatikusan nem torlodnek. Onnek termeszetesen lehetosege van bongeszoje
segítsegevel torolni ezeket.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelo a szemelyes adatokat tartalmazo logokat30 nap utan automatikusan torli.

Az Ön jogai

1Az

•

On a megadott elerhetosegeken keresztul tájékoztatást kérhet tolunk, hogy cegunk
milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelesi cel miatt, milyen forrasbol,
mennyi ideig kezeli. Kerelmere haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belul, az On
altal megadott e-mail elerhetosegre tajekoztatast kuldunk.

•

On a megadott elerhetosegeken keresztul kerheti valamely adatának módosítását
tolunk. Errol az On kerelmere haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belul
intezkedunk, az On altal megadott e-mail elerhetosegre tajekoztatast kuldunk.

•

Onnek joga van eldonteni, hogy mely adatait nem kívanja kezeltetni / megadni
nekunk. On a megadott elerhetosegeken keresztul tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozast annak benyujtasatol szamított legrovidebb idon belul, de legfeljebb 15
napon belul megvizsgaljuk, annak megalapozottsaga kerdeseben dontest hozunk, es
a donteserol Ont e-mailben tajekoztatjuk.

•

Onnek joga van töröltetni adatait / magat (illetve igeny szerint bizonyos adatait) az
AMK adatkezelesebol. Az On kerelmere ezt haladektalanul, de legfeljebb 30 napon
belul megtesszuk, az On altal megadott e-mail elerhetosegre tajekoztatast kuldunk,
ha az adatkezeles nem az AMK jogos erdeke, vagy nem szukseges az AMK-t erinto
kotelezettsegek teljesítesehez es jogszabaly sem írja elo kezeleset

•

On a megadott elerhetosegeken keresztul kerheti valamely adatkezelésének
korlátozását.1 Errol az On kerelmere haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belul
intezkedunk, az On altal megadott e-mail elerhetosegre tajekoztatast kuldunk.

adatkezeles korlatozasara abban az esetben kerulhet sor, amennyiben:
- On, mint erintett vitatja az adatok pontossagat, az adatok helyessegenek megallapítasaig terjedo
idotartamra az Adatkezelo korlatozza a szemelyes adatok kezeleset;
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•

On kerheti az altalunk kezelt adatainak szabvanyos (utf8 text) hordozhato
formaban torteno átadását. Ezt termeszetesen csak az adatszureshez szukseges
beazonosítas utan tudjuk megtenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Jelezhet az adatvédelmi tisztviselőnek
Amennyiben Onnek barmilyen kerdese vagy eszrevetele merul fel az AMK altal tarolt
szemelyes adataival, vagy magaval a tajekoztatoval kapcsolatban kerjuk írjon a
dpo@ sajoszoged.hu
címre az adatvedelmi tisztviselonek (Balsai Peter).

Fordulhat az illetékes hatósághoz (NAIH)
Az On altal velelmezett nem megfelelos adatkezeles eseten elsodlegesen kerjuk ertesítse
szervezetunket, így lehetoseg nyílik arra, hogy rovid idon belul helyrealljon a megfelelo
allapot. Az On erdekeben mindent megteszunk, hogy az On altal vazolt problema
megoldodjon.
Amennyiben eljarasunkkal nem elegedett, lehetosege van a felugyelo hatosaghoz fordulni:
Nemzetei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezesi cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Biróság elé viheti
Az erintett a jogainak megsertese eseten - a dontes kozlesetol, illetve ha a jogszabalyban
eloírt hataridot elmulasztja az adatkezelo, akkor a hatarido utolso napjatol szamított 30
(harminc) napon belul - az adatkezelo ellen bírosaghoz fordulhat.
A bírosag az ugyben soron kívul jar el. A per elbíralasa az iletekes torvenyszek hataskorebe
tartozik. A per az erintett valasztasa szerint a lakohelye vagy tartozkodasi helye szerinti
torvenyszek elott is megindíthato
-- az adatkezeles jogellenes es de On, mint erintett torles helyett a felhasznalas korlatozasat keri;
-- az Adatkezelonek mar nincs szuksege az adatokra, de On, mint erintett igenyli azokat jogi igenyek
eloterjesztesehez;
-- On, mint erintett tiltakozik a szemelyes adatok kezelese ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozassal
kapcsolatos merlegeles elvegzesenek erejeig
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