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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztatás célja
Jelen adatvédelmi tájékoztató az Idetartozunk Egyesület (székhely: 3532 Budapest, Tátra utca 2., Adószám: 188781431-05, Nyilvántartási szám: 05-02-0065698) által a idetartozunk.org internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi
oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket tartalmazza, célja az
olvasóink tájékoztatása.
Adatkezelők mint társadatkezelők megnevezése és elérhetőségei
Név: Idetartozunk Egyesület
Székhely: 3532 Miskolc, Tárta utca 2.
Telefonszám: +36 70 5646 371
E-mail-cím: info@idetartozunk.org
Név: Setét Jenő
Irodai cím: 1086 Budapest, Dugonics utca 12/a
E-mail-cím: info@idetartozunk.org
A kezelt személyes adatok köre
Személyes adatot egyrészt a hírlevélküldő szolgáltatásunk igénybevétele céljából kezelünk, amelyre az olvasóink a
weboldalunkon is fel tudnak iratkozni. A hírlevelére történő feliratkozáshoz a név és az elektronikus levelezési cím (email cím) megadása szükséges.
Másrészt személyes adatot kezelünk online kezdeményezéseink (petíció, online konzultáció) aláírói körében és
Facebook Messenger-csatornánk feliratkozóinak körében, akik weboldalunkon keresztül tudják magukat regisztrálni,
illetve a Facebookon keresztül tudnak feliratkozni Setét Jenő Facebook oldalához kapcsolt Facebook Messenger
csatornánkra, valamint azáltal is feliratkoznak a Facebook Messenger csatornánkra, ha részünkre az Setét Jenő
közszereplői Facebook-oldalán keresztül üzenetet küldenek. A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velünk
kapcsolatba lévő érdeklődők maguk megadnak (1) online kezdeményezéseink aláírói oldalain; (2) Messenger
csatornánkon keresztül; (3) az Idetartozunk Egyesület és Setét Jenő közszereplői Facebook oldalain saját maguk
adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként
letöltünk. Ilyen, Facebooktól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója (ASID vagy
PSID), ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges és csak addig érvényes, amíg nem törölteti magát. Lehetséges
további adat, hogy a velünk Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődők milyen
témák iránt érdeklődtek a Facebook oldalainkon, a petíciós és konzultációs weboldalainkon, a Messenger
csatornánkon. Végül további kezelt adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám,
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lakcím stb.), de ezen túl az adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott kommunikáció során milyen
témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutattak érdeklődést, milyen e-maileket, üzeneteket írtak nekünk.

A feliratkozás menete:
HÍRLEVÉL
• a feliratkozó a checkbox kipipálásával igazolja, hogy megismerte a linken elérhető adatkezelési tájékoztató
rendelkezéseit;
• ezt követően megadja nevét és e-mail címét;
• a megadott e-mail címre küldünk egy megerősítő linket, feliratkozási szándékát arra kattintva véglegesítheti;
• a hírlevelek alján található linkre történő kattintással tud leiratkozni a hírlevélről.
ONLINE KEZDEMÉNYEZÉS (PETÍCIÓ VAGY ONLINE KONZULTÁCIÓ)
•
•
•
•

a feliratkozó a checkbox kipipálásával igazolja, hogy megismerte a linken elérhető adatkezelési tájékoztató
rendelkezéseit;
mindezzel egyszerre vagy ő maga adja meg nevét, e-mail címét és a további adatait, vagy pedig nevét és email címét Facebookon keresztül automatikusan adja meg;
az aláírást jelentő gomb megnyomásával dokumentált beleegyezését adja az adatkezelésbe;
részünkre írt üzenetben (email, levél) tud leiratkozni az adatkezelésről.

FACEBOOK MESSENGER CSATORNA
•
•
•
•

vagy maga kezdeményezés online kommunikációt Messenger csatornánkkal üzenetküldés révén
vagy általunk a Facebookon közzétett hirdetés kelti fel az érdeklődését és ott kezdeményez velünk
beszélgetést
vagy a Facebook Messenger alkalmazásban kapcsolatba lép velünk a GET STARTED / INDÍTÁS gomb
megnyomásával.
Leiratkozni a Facebook Messenger csatornánk állandóan elérhető és látható menüjének LEIRATKOZÁS
gombjával lehet. A leiratkozás után nem tudunk részére Facebookon keresztül további üzenetet küldeni.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.
Cookie használat szabályai:
Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez
el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése
érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott
oldal működése nem teljes értékű.
Követő kódokat nem ágyaztunk be oldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.
Session cookie: ez a látogató munkamenet azonosítóját tartalmazza, a weboldal működéséhez szükséges, személyes
adatot nem tárol a látogatóról, lejárati ideje 2 év.
Google analytics cookie: a weboldal Google Analytics látogatottsági statisztikai rendszerét használja, amely rendszer
cookie-kat hoz létre a látogató számítógépén. Ezek statisztikai mérésekhez szükségesek, személyes adatokat nem
tárolnak a látogatóról.
Bővebb információt itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Hírlevél feliratkozás cookie: ebben tároljuk, ha a felhasználó feliratkozott a hírlevélre, így többször már nem kínáljuk
fel neki feleslegesen, személyes adatot nem tárol a felhasználóról.
Cookie hozzájárulási cookie: az oldal alján megjelenő, cookie-k használatára figyelmeztető sáv lekattintását jegyzi
meg, így nem kell többször feleslegesen megjeleníteni a felhasználónak. Személyes adatot nem tárol.
Embedly cookie: az Emebedly beágyazott tartalmak optimalizálásához szükséges adatokat tartalmazza, személyes
adatot nem tárol a felhasználóról. Bővebb információ: http://embed.ly/legal/privacy
Az alábbi linkek segítségével megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hogyan találják
meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I
(EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bek. a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbikban: Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint
az érintett önkéntes hozzájárulása a hírlevélre feliratkozás esetén. Az olvasóink a hozzájárulást a tájékoztatást
követően a checkbox kipipálásával adják meg vagy pedig a Facebook Messenger programban maguk írnak részünkre
(Setét Jenő közszereplői Facebook oldalán) üzenetet vagy a GET STARTED / INDÍTÁS gombot megnyomják.
Az érdeklődők a fenti módon megadott hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni.
A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a hírlevelek
küldése, valamint a kapcsolattartás az irántunk, kezdeményezéseink iránt aktívan érdeklődőkkel.
A velük folytatott kapcsolattartást az általunk kezelt adatok segítségével igyekezzük minél relevánsabbá tenni a
számukra. Hogy olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel
kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket
videóink, nyilatkozataink, online kezdeményezéseink (petíció, online konzultáció) és más alkotásaink, közösségi média
posztjaink megjelenéséről; az általunk feldolgozott közéleti jelenségekről; az általunk szervezett eseményekről. A
személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.
A tudomásunkra jutott adatokat a GDPR-ban, az Info tv.-ben és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek
megfelelően kezeljük, és azokat az igénybe vett adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adjuk át.
Az adatkezelés időtartama
A hírlevélre feliratkozott felhasználók személyes adatainak törlése a leiratkozással egyidőben megtörténik. A
hírlevélküldő szolgáltatásról történő leiratkozásra a hírlevélben található linkre kattintással van lehetőség. Online
kezdeményezéseink aláíróit emailben vagy levélben történő kérésre töröljük, Facebook Messenger feliratkozóink
pedig a részükre a Facebook Messenger programban állandóan elérhető menü leiratkozás gomb megnyomásával
iratkozhatnak le.
Rendelkezés személyes adatokkal
Olvasóink bármely, fent meghatározott személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt a jelen tájékoztatóra
mutató linket világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű módon a weboldalunk nyitóoldalán helyezzük el, amelyben
tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy olvasóink milyen személyes
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető
arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek
továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 30 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.
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A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely
személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).
A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a
személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait
korlátozzuk. A korlátozás addig tart, amíg az olvasónk által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az
adatai korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban
az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az
esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a személyes adatot tovább tároljuk, ezt követően töröljük.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a hírlevélhez kapcsolódó személyes adatokat a MailChimp rendszerében tárolja, illetve kiküldésre a
Mailgun rendszert használja, amelyekhez Adatkezelő ügyvezetője és az általa megbízott IT fejlesztő rendelkezik
hozzáféréssel. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Az Adatkezelő további adatfeldolgozókat vesz igénybe az online kezdeményezések aláíróinak és a Facebook
Messenger csatorna feliratkozóinak adatait kezelendő. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk az EGT-n kívülre.
Az érdeklődő hozzájárulását követően – aminek értelmében felhatalmazást ad a megadott adatai kezeléséhez – az
érdeklődő adatainak technikai tárolásáért az adatfeldolgozó felel. Az adatfeldolgozó technikai hátteret, infrastruktúrát
(szerverek, stb.) és szaktudást biztosít. Az adatfeldolgozó szavatol azért, hogy a kezelt személyes adatokhoz
jogosulatlanul senki ne férjen hozzá, valamint azokban jogosulatlanul semminemű változtatást ne lehessen eszközölni.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megadott személyes adatokhoz az Idetartozunk Egyesület munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai férhetnek hozzá, a feladataik ellátása érdekében.
Az adatfeldolgozók
A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:
Tárhelyszolgáltató: Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez
MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
Adószám: 25189861-2-18
E-mail: info@mikrovps.hu
Hírlevélküldő:
•

MailChimp – hírlevélküldő rendszer - hozzáférés a hírlevélküldő rendszer adatbázisához, (Hozzáférés a
hírlevél küldő szolgáltatásra feliratkozott személyek személyes adataihoz). Adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségei: email cím: privacy@mailchimp.com Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA
30308 USA, adatvédelmi szabályozás: https://mailchimp.com/legal/privacy/
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•

Mailgun – emailküldő rendszer, amin keresztül emailek kerülnek kiküldésre az adatbázisban szereplőnek. Az
adatok az Európai Unión belüli szervereken kerülnek tárolásra a technikai adatkezelőnél, harmadik országba
nem kerülnek, nem kerülnek az EGT-n kívülre. Mailgun Technologies, Inc. 548 Market St. #43099 San
Francisco, CA 94104 by email: privacy@mailgun.com

Online petíciók és konzultációk:
Hetzner Cloud Service (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország), az adatkezelési
politikájuk az alábbi linken érhető el angolul https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/. Egyes további
funkciókra al-adatfeldolgozókén használjuk a Cloud Functions for Firebase, a Firebase Realtime Database és a Cloud
Storage for Firebase Services szolgáltatásokat, amit a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Írország) szolgáltat.
A személyes adatok tárolása: A személyes adatok tárolása a MailChimp, a Mailgun rendszerében valamint a fentebb
ismertetett adatfeldolgozói megoldásokban történik.
Egyéb információk
Amennyiben az adatkezelési elveket megsértjük, olvasóink a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési
lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Budapest, 2020.03.15.
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