SZEMÉLYI ADATVÉDELEM
_________________________________________________________
a II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet mőködtetőnél, melynek azonosító száma
51 208 261, székhelye Ružová utca 188/2, 076 32 Borsi, bejegyezve a SZK
Belügyminisztériuma által vezetett kormányzaton kívüli szervezetek nyilvántartásában,
regisztrációs száma: OVVS/30/2017, regisztráló hatóság: Járási Hivatal Košice
(továbbiakban „működtető “) az Európai Parlament és Tanács (EÚ) 2016/679 számú,
2016. április 27. napján kelt rendelkezésében foglalt követelményekkel összhangban
biztosított, amely a természetes személyek személyes adatainak védelméről és szabad
áramlásáról rendelkezik, amely által a 95/46/ES (személyi adatvédelemről szóló
általános rendelet), (továbbiakban csak „Rendelet“) érvényét vesztette, valamint
a 18/2018 Z.z. számú személyi adatvédelemről szóĺó törvény szerint (továbbiakban
csak törvény). Számunkra fontos az Önök adatainak védelme, ezért ismertetjük
Önöket arról, hogyan dolgozzuk fel az Önök adatait.
Mint a személyi adatok védelme biztosításának alapvető jogi kerete esetünkben az EÚ
és Tanács 2016/679 számú rendeletének érvényben lévő és hatályos szövegének,
valamint a 18/2018 Z.z. számú személyi adatvédelemről szóló törvény alkalmazása.
Ezen előírásokon kívül erre a célra az ISO 27001, ISO 27000, ISO 31000 esetleg egyéb
normák módosításait is tudomásul kell vennünk.
A működtető elérhetősége
Cím: II. Rákóczi Ferenc n.o., Azonosító száma: 51 208 261, székhelye Ružová utca
188/2, 076 32 Borsi
Email: Office@rakoczino.eu
Telefón: +421 948 140 880
Milyen adatokat gyűjtünk
Szolgáltatásnyújtásunk során Önöktől, mint érintett személyektől csak szükséges
terjedelemben gyűjtjük a személyi adatokat, a szerződéses viszony létrejötte és az
abból adódó jogok és kötelességek teljesítése céljából. Adataikat meghatározott, az
érvényben lévő jogszabályok által korlátozott időre gyűjtjük.
A működtető azokat a személyi adatokat használja fel, amelyet Ön megadott, és
amelyet a működtető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett.
A működtető az Ön identifikációs és kontaktálható adatait dolgozza fel, valamint
azokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.
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A személyi adatok felhasznasználásának törvényes okai
•
•
•

az Ön és a működtető között megkötött szerződés teljesítése a GDPR
6.fejezet, 1. bek., b) betűje szerint
a működtető jogos érdeke közvetlen marketing céljára (főként üzleti kínálatok
és newsletterek küldése) a GDPR 6. fejezet 1.bek., f/ betűje szerint
a feldolgozás fontos a szerződés teljesítéséhez, melynek szerződő fele érintett
személy, vagy az érintett személy kérelme alapján a szerződés megkötése előtt
intézkedés foganatosítására került sor.

A személyi adatok feldolgozásának célja
•

•

megrendelésének rendezése és a szerződéses viszonyból adódó jogok és
kötelességek gyakorlása Ön és a működtető között; a megrendeléskor azokat
az adatokat kérjük,
amelyek a megrendeles sikeres rendezéséhez
nélkülözhetetlenek (név, lakcím, e-mail, kontaktus),
a személyi adatok
megadása fontos a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, azok megadása
nélkül nem lehetséges a szerződést megkötni vagy a működtető részéről
teljesíteni,
üzleti ajánlatok külddése és további marketing aktivitás végzése.

Érintett személyek jogai
Az érintett személynek a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjára való tekintet
nélkül joga van a személyi adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítésére, törlésére,
felhasználásának korlátozására és panasz benyújtására a felügyeleti szervhez, amely
a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatala, ill. joga van a személyes
adatvédelmi eljárás megkezdésére irányuló indítvány beadására.
Személyes adatok hozzáféréséhez való jog
Ez a jog azt jelenti, hogy Ön jogosult tőlünk igazolást kérni arról, hogy az Ön
személyes adatai feldolgozásra kerültek-e. Amennyiben tehát az Ön ilyen személyes
adatait feldolgozzuk, Önnek jogában áll a saját személyi adataihoz való hozzáférésre
ill. hozzáférni az alábbi információkhoz :
•
•
•
•

miért dogozzuk fel az Ön személyes adatait (személyes adatok feldolgozásának célja)
milyen adatot dolgozunk fel Önről (személyi adatok kategóriája)
kinek lehet ill. lesznek az Ön személyes adatai átadva (átvevők ill. átvevők körének
azonosítása)
mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait (személyes adatok megőrzésének
irőtartama)

3

•

•
•
•
•

•

hogy Önnek jogában áll kérni tőlünk személyi adatainak helyesbítését, törlését
vagy feldolgozásának korlátozását, vagy lehetősége van személyi adatainak
feldolgozása ellen kifogást emelni
hogy jogában áll a személyes adatvédelemmel kapcsolatos eljárás
megkezdésére vonatkozó indítvány benyújtására a Törvény szerint
joga van panasz benyújtására a felügyleti szervhez a Rendelet értelmében,
amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatala
honnan származnak az Ön személyes adatai (források megnevezése),
amennyiben személyes adatait nem közvetelnül Ön adta át részünkre
hogy használjuk-e az automatozált individuális döntést a törvény 28.§ 1. és 4.
bek. szerint; főként az alkalmazott menetről, valamint az Ön részére az ilyen
személyes adatok feldolgozásának jelentőségéről és várható következényeiről
az adatátvitelre vonatkozó hozzámért garancia abban az esetben, amennyiben
az Ön személyi adatait egy harmadik fél vagy nemzetközi szervezet részére
adjuk át

Ez a hozzáférési jog az Ön részére olyan személyes adatok megszerzésének
lehetőségét is jelenti, amelyet Önről feldolgozunk. Az Önről feldolgozott személyes
adatokról másolatot készítünk Önnek. Amennyiben azonban ismételten kérni fogja
saját személyes adatainak átadását, hozzámért adminisztratív illetéket számolhatunk
fel Önnek a saját személyes adatai másolatára vonatkozó kérelmével kapcsolatban.
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Szolgáltatásnyújtásunk feltételeinek keretén belül kérjük, hogy helyes adatokat adjon
át nekünk. Amennyiben ennek ellenére megtörténik, hogy helytelen adatokat
dolgozuk fel Önről, a személyes adatok helyesbítésére való jog azt jelenti, hogy Önnek
jogában áll kérni, hogy javítsuk ki az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat.
Úgyszintén, a személyes adatok felhasználásának céljára való tekintettel Ön jogosult
arra, hogy az Ön nem teljes személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.
Személyes adatok törlésére való jog (elfelejtés)
Ön jogosult arra, hogy az Önt érintő személyes adatokat töröljük és a lentiekben
felsorolt okok közül legalább egy feltétel teljesített:
•
•

az Ön személyes adatai már nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat mi
megszereztünk, vagy másként dolgoztunk fel
visszavonta a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését, amelynek
alapján mi az Ön adatait feldolgozzuk és nem létezik egyéb jogi alap azok
további feldolgozására
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•

•
•
•

kifogásolja személyes adatainak feldolgozását, amely közérdek jogos alapján
vagy jogos érdekből történik és nem létezik semmilyen megalapozott ok azok
feldolgozására
az Ön személyes adatai törvényellenesen kerültek feldolgozásra
az Ön személyes adatait ki kell törölni, amennyiben a Szlovák Köztársaság vagy
az Európai Únió jogrendje szerint teljesíteni kell ezen kötelességet
az Ön személyes adatait a törvény 15.§ 1. bek. szerint információs társaság
szolgáltatásainak kínálatával kapcsolatosan szerezték meg

A személyes adatok törlésére való jogának azonban konkrét esetben tekintettel
a konkrét körülményekre nem feltétlenül lehet eleget tenni, amennyiben a személyes
adatok feldolgozása az alábbiakhoz szükséges:
•
•
•
•

szólásszabadságra vagy
információ megszerzésére való jogaink
érvényesítésére
törvényi kötelezettség teljesítésére
jogi igényeink érvényesítésére
archiválás céljára, történeti kutatás vagy statisztikai célokra, amennyiben
valószínű, hogy a törlésre való jog számunkra lehetetlenné tenné vagy jelentős
módon nehezítené az ilyen célokra történő feldolgozás elérését

Személyes adatok feldolgozásának korlátozásárára való jog
Önnek joga van arra, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozását korlátozzuk
és egyben az alábbi okokból legalább egy teljesített:
•
•

•

•

az Ön személyes adatai helyességének hitelesítését lehetővé tévő időszak alatt
megtámadja személyes adatainak helyességét
törvényellenes személyi adatok felhasználásáról van szó, Ön elutasítja
a személyes adatok törlését és törlés helyett kéri a személyes adatok
felhasználásának korlátozását
nekünk már nem lesz szükségünk az Ön személyes adatainak semmilyen célra
való felhasználására, vagy Önnek lesz szüksége azok felmutatására,
érvényesítésére vagy jogi igényeinek érvényesítésére
a személyes adatok feldolgozása ellen Ön kifogást emel egészen az arról való
meggyőződésig, hogy a mi jogos érdekünk felülmúlja-e az Ön jogos érdekeit
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Személyes adatok átvitelére való jog
Amennyiben jogosultságunk az Ön személyes adatainak felhasználására az Ön
beleegyezésén vagy az Önnel megkötött szerződésből adódó kötelezettségek
teljesítésén alapszik, Önnek jogában áll kérni az Ön személyét érintő és a számunkra
megadott személyes adatok más adatkezelő részére történő átadását.
Beleegyezés visszavonására való jog
Amennyiben mi az Ön személyi adatait jogi alapon – azaz az érintett személy
beleegyezése alapján dolgozzuk fel, ezt a beleegyezést Ön bármikor visszavonhatja,
éspedig még annak az időnek a lejárta előtt is, amelyre a beleegyezését adta.
A beleegyezés visszavonása nincs befolyással a beleegyezés alapján történő
feldolgozás törvényességére annak visszavonása előtt.
Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Ön konkrét szituációjára vonatkozóan léteznek okok, Önnek jogában
áll a személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni, ha az ilyen feldolgozás jogi
alapja jogos érdekünk. Amennyiben azonban a feldolgozásra való jogos érdekünk
felülmúlja az Ön személyes érdekét, folytathatjuk az Ön adatainak feldolgozását,
éspedig az Ön feldolgozás elleni tiltakozásának ellenére is. Úgyszintén jogunkban áll
az Ön adatainak feldolgozását folytatni, amennyiben az a mi jogi igényeink igazolására,
érvényesítésére vagy megvédésére szükséges.
Személyes adatok tárolási ideje
A működtető a személyes adatokat az alábbiakban megjelölt ideig tárolja:
-

-

az Ön és a működtető között megkötött szerződéses viszonyból adódó jogok
és kötelességek teljesítésének ideje alatt valamint ezen szerződésből eredő
igények érvényesítésének ideje alatt (a szerződéses viszony befejeztétől
számított 10 évig)
addig az ideig, amíg a személyes adatok marketing céljára történő
feldolgozásához adott beleegyezés nem kerül visszavonásra, legfeljebb 5 évig,
amennyiben a személyes adatok beleegyezés alapján kerülnek feldolgozásra.

A tárolási idő eltelte után a működtető törli a személyes adatokat.
Hogyan érvényesítse jogait
A fentiekben megjelölt jogait az office@rakoczino.eu e-mail címen érvényesítheti.
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Kérjük a kérelmében tüntesse fel családi és utónevét, e-mail címét, esetleg állandó
lakhelyének címét. Amennyiben a kért adatokat nem adja meg, kérelmének nem
tudunk eleget tenni. Ezen információkat azért kérjük Öntől, hogy személyazonosságát
igazoljuk és személyes adatait jogosulatlan személynek ne adjuk át.
Abban az esetben, amennyiben mint érintett személy nem rendelkezik teljes mértékű
jogképességgel, az Ön jogait a Rendelkezés és a Törvény értelmében az Ön törvényes
képviselője érvényesítheti. Azon érintett személy
jogait, aki
már nem él,
a Rendelkezés és a Törvény értelmében közeli személy érvényesítheti. Amennyiben az
Ön mint érintett személy kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy nem
hozzámértek, főleg az ismétlődő jellegük miatt, információ közlésért adminisztratív
költségként illetéket számolhatunk fel vagy megtagadhatjuk az eljárást a kérelem
alapján.
Személyes adatok átadása harmadik személyeknek
Az Ön személyes adataihoz bizonyos esetekben hozzáférhetnek további személyek,
akikkel mi együttműködünk. A konkrét
felhasználói műveletek biztosítására,
amelyeket saját erőből nem vagyunk képesek biztosítani,
harmadik személy
szolgáltatását használjuk ki. Például az alábbi harmadik személyekről van szó:
•
•

könyvvitelt felfolgozó személy a
szerződés alapján
szolgáltatások külső szolgáltatói

könyvviteli

szolgáltatásnyújtásról

szóló

Előfordulhat, hogy a jövőben ezen harmadik személyek névsora bővül további
személyekkel, vagy ellenkezőleg szűkülni fog.
Abban az esetben, amennyiben mi, mint üzemeltető a természetes személyről
megszerzett személyes adatokat közvetítői minősítésben lévő további személynek
adjuk át, ilyen esetre kötelességünk külön szerződést kötni saját magunk és minden
ilyen további közvetítői személy között, vagy
a vonatkozó rendelkezéseket
keretszerződésbe foglalni a 18/2018 számú szerződés értelmében, esetleg ezen
szerződéshez függeléket készíteni.
Személyes adatok törlése
A működtető a felhasználó személyes adatai kezelésére adott beleegyezésének
visszavonását követően, illetve a tárolási határidő letelte után biztosítja az átadott
személyes adatok törlését az információs rendszerből.
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Felelős személy

A működtető nem jelölt meg felelős személyt.
Személyes adatok közzététele és harmadik félnek való átadása
Az Ön személyes adatait nem tesszük közzé és nem adjuk ki harmadik félnek.
Profilalkotás és automatizált döntéshozatal
Az Ön személyes adatai nem esnek profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal alá.
Biztonság
Ügyfeleink személyes adatainak védelme a lehető legfontosabb prioritásunk és a már
meglévő nyereséget nem produkáló célunkon kívül ennek a feladatnak jelentős
figyelmet szentelünk.
A műszaki és szervezeti jellegű intézkedések, amelyeket alkalmazunk és a személyes
adatok felhasználásának terjedelmét figyelembe véve, azokat gondosan választjuk ki
a műszaki és személyzeti lehetőségeinknek megfelelően, de mindig olyan módon,
hogy ezen eszközök maximálisan effektívek legyenek és a SZK valamint az EÚ hatályos
jogszabályainak megfeleljenek.
Cokkies / Sütik
Oldalunk a működés minőségének javítása és a keresés eredményeinek javítása
érdekében sütiket használ. Oldalunk némelyik részlege a sütiket arra is használja,
hogy Önöket jobban megismerjük és felkínálhassuk Önöknek a keresés jobb
individuális lehetőségét.
Mik azok a sütik?
A süti egy kisméretű fájl amely a meglátogatott webhely megnevezését, érvényességét
és előre meghatározott értékét tartalmazza. A felhasználó számítógépén tárolódik el
a böngészőben. A weboldal ismételt felkeresésekor a kereső újból megküldheti
azokat. A sütik, amelyeket használunk, nem károsítják a számítógépet sem pedig az
egyéb, internetes szörfözéshez használt berendezéseket.
Milyen sütiket használunk?
Alap – a honlap megfelelő működésének biztosítására és működésének
ill.
külalakjának javítására. Amennyiben ezeket a sütiket letiltja, nem tudjuk garantálni
oldalunk teljes használhatóságát.
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•

Funkcionális – a felhasználási élmény növelése vagy a beállítások
megjegyzése, a honlap
használatának kényelmesebbé tételének céljára
szolgál.

•

•

•

Reklám - a megjelenített reklám optimalizálására szolgál, figyelembe véve
a látogató szokásait és a megrendelők marketing kommunikációjának
hatékonyságát. Ennek köszönhetően, például nem fog gyakran és fölöslegesen
megjelenni az olyan területtel kapcsolatos reklám, amely iránt Ön nem mutat
érdeklődést.
Szükséges – feltétlenül szükségesek a weboldalak működéséhez. Ezek a sütik
nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek a marketing területén
felhasználhatóak lennének, és nem is jegyzik meg, melyik internetes oldalakat
látogatta meg.
Harmadik féltől származó süti – szolgáltatást nyújtóktól, külső helyről
származnak mint a Google Analytics, Google AdSense vagy a Facebook. Ezek
a szolgáltatások a mi oldalainkra integrálódnak, mivel hasznosnak és teljesen
biztonságosnak véljük.

Hogyan tilthatom le a sütiket?
Amennyiben oldalunkról nem kíván sütiket kapni, lehetősége van a böngészőjét úgy
beállítani, hogy figyelmeztesse Önt abban az esetben, ha cookie-t kap, így lehetősége
van eldönteni, hogy azt elfogadja, vagy sem. Szeretnénk azonban figyelmeztetni, hogy
amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a „ cookies“-t, némely oldalunkat nem lesz
lehetősége teljes mértékben használni.
Hogyan éljünk a panasz lehetőségével?
Önnek, mint érintett személynek joga van a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani,
azaz az „Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“ /A Szlovák
Köztársaság Személyes Adatok Védelmi Hivatala/, székhelye 820 07 Bratislava,
Hraničná 12, tel.szám: 02/323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, amennyiben
felmerül a gyanúja annak, hogy az Ön személyes adatai az érvényben lévő jogrenddel
ellentétben kerültek feldolgozásra.

Jelen rendelkezés 2021. 09. 13. napján hatályos és lép érvénybe.

