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1. Az adatkezelő adatai:  

Név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

Cégjegyzékszám: 01 09 283975 

E-mail: titkarsag@csbo.hu  

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:  

 

Mi a célja ennek a dokumentumnak?  

Biztosítani a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., mint adatkezelő tevékenysége keretében 

kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését. Célja továbbá, hogy tájékoztassa azokat a személyeket, akik a Családbarát Ország 

Nonprofit Közhasznú Kft. által fejlesztett applikáció adatkezeléseivel érintettek, hogy milyen módon 

kezeli az általuk megadott személyes adatokat.  

 

 
 

Mire terjednek ki az ebben a dokumentumban leírtak?  

Jelen tájékoztató kiterjed mindarra az adatkezelésre, melyeket adatkezelő az applikáció működtetése 

keretében valósít meg. A dokumentum ennél fogva az adatkezelésekkel érintett természetes 

személyeket tájékoztatja azon adatkezelésekről, melyeket Adatkezelő ténylegesen, az adatvédelmi 

alapelvek és adatkezelési szempontok figyelembevételével és tiszteletben tartásával folytat.  

3. Az adatkezelés alapelvei:  

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett 

folytatja:  

● Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését 

jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.  

● A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.  

● Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 

az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve 

a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető. 

● Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az 

érintettől felvett személyes adatokat.  

Mi minősül személyes adatnak?  

A személyes adat nem más, mint azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre (más szóval érintett, 
tehát például Önre) vonatkozó bármely információ (például 
név, lakcím, elérhetőségi adatok, érdeklődési kör stb). 

 Azonosított személyről beszélünk, amikor az adatok 
alapján az adatkezelő megállapította, hogy a személy 
kicsoda. 

 Ugyanakkor azonosítható az a személy, akit közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító 
(például név, szám, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező) alapján be lehet határolni. 

mailto:titkarsag@csbo.hu
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● Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, 

amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez 

szükséges ideig teszi lehetővé.  

● Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és 

végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva 

legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).  

● Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való 

megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.  

 

A fenti elvek csupán a kivonatai az adatvédelem alapelveinek, mivel nem szeretnénk Önt, mint érintettet 
leterhelni túlrészletezett bekezdésekkel. Ezért, ha alaposabban szeretné megismerni ezeket az elveket, 
esetleg keresse fel azok forrását (azaz a GDPR-t), melyet az alábbi linken keresztül is elérhet (a szóban 
forgó fejezetet a rendelet 35. oldalán találja):  

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf  

Adatkezelő kiemelt célja az adatkezelés oly módon történő folytatása, hogy az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) megfogalmazott adatvédelmi követelmények 
maradéktalanul teljesüljenek.  

Amennyiben úgy tapasztalja, hogy az adatkezeléseink során nem a fenti elveknek megfelelően történik az 
adatkezelés bármely mozzanata, kérjük, szíveskedjen jelezni felénk a titkarsag@csbo.hu e-mail címen.  

4. Adatkezelések 

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésekről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR 

rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:  

a) Az applikáció használata 

b) Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések 

c) Információkérés 

 

Ezekről a folyamatokról jelen dokumentum 5. pontja, valamint a mellékletként elhelyezett táblázat ad 

átlátható tájékoztatást. A táblázat ismeretében láthatja át teljesen az adatkezelések jogalapját, az 

adatok forrását és a kezelés időtartamát is.  

 

Az adatkezelések részletezése előtt azonban néhány körülményről célszerű tájékoztatnunk Önt:  

 Az Adatkezelő tartózkodik attól, hogy adataival visszaéljen, illetéktelenek rendelkezésére 

bocsássa, vagy bármely elképzelhető módon megsértse az Ön információihoz fűződő 

önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő célja az adatvédelmi elvek maximális érvényesítése, ezért 

amennyiben bármilyen visszásságot észlel, haladéktalanul szíveskedjen jelezni felénk.   

 Az Adatkezelő az applikáció fejlesztése során az általánosan elvárt követelményeken túl 

különös gondosságot fordított az adatbiztonságra és a GDPR megfelelésre, mivel gyermekek 

adatait (is) kezeli a rendszer. 

 Az Adatkezelő munkatársaitól elvárt, hogy az adatokat úgy kezeljék, hogy azok vonatkozásában 

érvényesüljenek az adatbiztonsági szempontok. Ennek ellenére követhetnek el olyan hibát, 

amely nem feltétlenül a felkészületlenségük vagy figyelmetlenségük okán keletkezett. 

Tudvalevő, hogy Magyarországon korábban aligha érvényesült az a fajta „adatbiztonsági 

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf
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tudatosság”, amelyet a legfrissebb szabályozás most elvár tőlünk, ezért kérjük, legyen tekintettel 

arra, hogy magunk is jól akarjuk csinálni.   

 Az Ön adatait csak bizonyos jogalapok mentén kezelhetjük. Csak akkor minősül jogszerűnek az 

adatkezelésünk, ha valamilyen jogalapot tudunk rendelni mellé. A GDPR-ban meghatározott 

jogalapok a következők:  

 

 

5. Adatkezelések részletesebb leírása:  

A 4. pontban rögzített adatkezelésekről részletesebben adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az 

érintetteket:  

a) Az applikáció használata 

Milyen adatkezelések valósulnak meg?  

Az Adatkezelő által fejlesztett és működtetett applikáció egy szokványos, android és iOS platformon 

elérhető alkalmazás. Azon szövegmezők, valamint regisztrációs felület is szerepel. Ennél fogva az 

applikáció:  

 Regisztrációval használható; 

 Külön regisztrációt tesz lehetővé, amennyiben képzésre történő jelentkezés valósul meg;  

 Használata megköveteli a rendszerbe történő bejelentkezést;  

 Funkcionálása megköveteli az érintett felhasználóktól személyes adatok megadását (név, e-

mail cím, kérdésekre adott egyedi válaszok); 

 Lehetővé teszi két alapvető felhasználói csoport általi használatot, ezek pedig:  

o szakemberek: védőnők, gyerekorvosok, pedagógiai szakszolgálat képviselői, 

kisgyermekgondozók, óvodapedagógusok, stb.;  

o szülők; 

 Lehetővé teszi továbbá az „adminisztrátor” szerepkört, amelynek joga van szerkeszteni az 

applikáció azon funkcióit, ami személyes adatok kezelésével jár.  

Hozzájárulás
Szerződés 
teljesítése

Adatkezelő 
jogos 

érdeke

A személyes adatok 
kezelésének 

jogszerűsége

Jogi 
kötelezettség 

teljesítése

Létfontosságú 
érdek védelme

Közérdek / 
közhatalmi 
jogosítvány 

gyarkolásához 
szükséges
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Tájékoztatásul néhány szó a cookie-król, azaz a sütikről: 

A cookiek (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a 
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, 
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik 
általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk 
eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül 
szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél 
részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló sütik nem települhetnek addig, 
amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást. 
Bővebben: www.nopara.org 

 

Milyen célból működik az applikáció?  

Az Adatkezelőnek többek között családpolitikai, valamint gyermek- és ifjúságpolitikával összefüggő 

feladatai vannak, melyet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet hatályon kívül helyező, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet 92. § (1) bek. 1., valamint 5. pontja, valamint az Adatkezelő és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma között létrejött közszolgáltatási szerződés határoz meg.  

Az applikáció célja a fentiekkel összhangban, hogy a szülők és a szociális, egészségügyi és 

köznevelési szférában dolgozó szakemberek (kisgyermekgondozók, óvodapedagógusok, 

gyermekorvosok, védőnők, családsegítő és gyermekjóléti szakszolgálatok stb.) számára nyújtson 

releváns információkat a koragyermekkori intervencióval kapcsolatosan. 

Az applikáció rendelkezik olyan funkcióval, amely az eltérő fejlődésű/nevelési igényű gyermekek 

szüleit hivatott támogatni (Gyerekút támogatás). Ennek révén a szülők segítséget kapnak a 

rendellenességek feltárását illetően, illetve javaslatot kapnak, hogy mely szakterület keretében 

tevékenykedő ellátó felkeresése javallott az adott esetben. Ennek érdekében valósítja meg az 

applikáció a helyadatok kezelését, melyről a lenti bekezdésben adunk részletesebb tájékoztatást.  

 

Milyen módon lehet az applikációt használni? (milyen adatkezelések valósulnak meg?) 

Telefonra történő letöltéssel válik az applikáció használathatóvá. A felülete különböző aloldalakból áll, 

melyek között navigálni lehet; bizonyos kifejezéseken elhelyezett link formájában a rendszer 

átnavigálhatja a használóját az alkalmazás releváns oldalára. Így például a képzések leírásánál 

szereplő „jelentkezés” funkcióra rákattintva a rendszer egy link révén átnavigál a regisztrációs felületre. 

 

Az applikáció használata regisztráció révén lehetséges. Alapvetően ehhez az adatkezeléshez az Ön 

nevére, e-mail címére és jelszavára van szükségünk, azonban bizonyos esetekben – mivel az 

applikáció struktúrája, felépítése bármikor változhat a webfejlesztői trendeknek és az Adatkezelő 

igényeinek megfelelően – több adatot is elkérhetünk. Ilyen például az Ön lakcíme, vagy telefonszáma, 

adott esetben pedig igazolnunk kell, hogy Ön valóban egy természetes személy, erre pedig az ún. 

reCAPTCHA NEVŰ jelölőnégyzetes hitelesítés szolgálhat. Az adatkezelések vonatkozásában 

bekövetkező változásról előzetesen tájékoztatni fogjuk a felhasználókat.  

 

Ahhoz, hogy rendszerünket az Ön nevében kizárólag Ön használhassa, bejelentkezéshez kötöttük a 

weboldal használatát. Ennek keretében Önnek azt kell igazolnia, hogy valóban Ön használja – 

felhasználói fiókja által - a weboldalt, úgyhogy főként azokat az adatokat kérjük, amelyeket a 

regisztráció során is megadott. Ilyenek a név, e-mail cím, jelszó. 

 

Az applikáció az alábbi modulokból áll, illetve az alábbi navigációs funkciókat tudja megvalósítani ezen 

modulok által:  

http://www.nopara.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ic_desktop_windows_48px.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 Hírek – link formájában átnavigál az applikáció releváns oldalára. 

 Események – link formájában átnavigálhat az applikáció releváns oldalára. 

 Képzések leírása – jelentkezés – link formájában átnavigál a regisztrációs felületre.  

 

Az applikáció térképes felületen jeleníti meg a felhasználóhoz közel eső ellátószervezeteket. Ezt az 

applikáció azon mobiltelefon GPS koordinátái alapján határozza meg, amelyre a felhasználó letöltötte 

az applikációt, tehát az applikáció kezeli a felhasználó tartózkodási helyével összefüggő személyes 

adatait. Lehetőség van az eszközön kikapcsolni a helykövetés-funkciót; ezt jellemzően a 

gyorsbeállításoknál a „Hely” jelzés ki- és bekapcsolásával lehet elérni valamennyi okostelefonon.  

 

Az applikáció a fentieken felül kérdés-felelet formájú alapvető diagnosztikai kérdőívek kitöltését teszi 

lehetővé. A kérdőívek kitöltésével nyert adatok által az applikáció a felhasználót (szülőt) a megfelelő 

ellátó szervhez tudja irányítani.  

 

Milyen adatokat kezel az applikáció, illetve milyen célból kezeli ezeket?  

- Regisztrációval összefüggő adatok: a rendszer megköveteli a felhasználó nevének, e-mail 

címének és jelszavának megadását, a felhasználói fiókhoz kötött használat biztosítása 

érdekében. 

- Bejelentkezéshez szükséges adatok: a biztonságos belépés és használat érdekében a rendszer 

elkéri azokat az adatokat, amelyet a regisztráció során elkért.  

- A felhasználó tartózkodási helyével összefüggő személyes adatai: a felhasználóhoz közel eső 

ellátószervezetek térképes megjelenítése érdekében az applikációnak szüksége van a 

felhasználó tartózkodási helyével összefüggő adatokra (GPS koordináták).  

- Diagnosztikai adatok: az applikációban található kérdőívek kitöltésével az Adatkezelő olyan 

adatok birtokába kerül, amely alapján a megfelelő ellátó szervhez tudja a felhasználót irányítani. 

A rendszer az ezen funkció alapján nyert eredményeket perszonalizált módon, listázva jeleníti 

meg az Adatkezelő számára. 

- Analitikai adatok: az Adatkezelő információkat gyűjt arról, mely screeneken (képernyőkön) 

mennyit tartózkodik a felhasználó. Ezen adatkezelés célja, hogy a felhasználói preferenciákról 

statisztikát vezethessen. Ennek keretében elkülöníthető az analitikai adatkezelés két külön 

típusa:  

o információs blokk – fastruktúra – útvonalaihoz kapcsolt analitika; 

o gyerekút kérdőív kimenetei, melyből kiderül, milyen ellátó intézménynél és hányszor járt 

a felhasználó. 

 

Milyen jogalap mentén kezelik az adataimat?  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet az applikáció letöltésekor van lehetősége 

checkboxok (jelölőnégyzetek) kipipálásával megadni. A letöltést követően az applikáció nyitó 

képernyője rövid információt ad az applikáció céljáról, moduljairól. Ezután juthat el arra a felületre, ahol 

nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót és a felhasználási feltételeket, 

valamint ahhoz, hogy hozzájárul a fenti adatkezelésekhez. Ezek nélkül sajnos nem tudjuk lehetővé 

tenni az applikáció használatát. 

 

Meddig őrzik meg az adataimat?  

A weboldal használatához szükséges személyes adatokat az Ön kérésére történő törlésig kezeljük. Az 

erre irányuló kérés beküldésére lehetősége van a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített 

elérhetőségeken keresztül, de például egy regisztrációt követően a fiókját bármikor lehetősége van 

törölni; a fiókja törlésével az ahhoz kapcsolódó adatainak törléséről is gondoskodunk. 
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Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében? 

A fejlesztés során információbiztonsági és adatvédelmi szakemberek is bevonásra kerültek, akik 

figyelemmel voltak arra, hogy az applikáció által esetlegesen kezelt személyes adatok védelme 

érvényesüljön. 

Ezeken felül az adatkezelő jelen dokumentummal tájékoztatja Önt arról, hogy a helykövetési funkciókat 

miként kapcsolhatja ki az applikáció letöltéséhez használat eszközén (lásd: „Milyen módon lehet az 

applikációt használni?”) 

b) Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések 
 

Milyen adatkezelések valósulnak meg? 

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja Ön számára, hogy érvényesíthessék az 

információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat. A jogok 

érvényesítését bármilyen formában elfogadjuk, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy 

elektronikus úton benyújtania azokat. Az interneten fellelhetők olyan, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság által kialakított formanyomtatványok, melyek megkönnyítik az érintett 

dolgát a jogaik megfogalmazásában. Ezek a nyomtatványok az alábbi linkeken keresztül érhetők el:  

 Személyes adatok törlése iráni kérelem formanyomtatványa: 

https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf  

 Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről:  

https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf  

 Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem:  

https://naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf  

 

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?  

A letölthető nyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal 

összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes 

adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre 

a megkeresés tartalmától, illetve formájától függően:  

 

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany 

beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, 

felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt 

személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), a kérelem tárgyát képező kezelt adat, a valós 

adat, az érintett aláírása.  

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, adatalany 

beazonosításához szükséges további adatok, törölni kívánt adatok, az érintett aláírása.  

 

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén: Az 

érintett neve, adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés 

esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az 

adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), az érintett címe, melyre a 

tájékoztatást kéri, az érintett aláírása.  

 

Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az 

adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél 

formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy 

https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf
https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf
https://naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf
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a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes 

adatoknak.  

 

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?  

Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori 

rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.  

 

Meddig őrzik meg az adataimat?  

Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja. 

 

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?  

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor 

tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket 

elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények 

miatt szükség van. 

c) Információkérés 
 

Milyen adatkezelések valósulnak meg? 

Az érintettek részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre 

annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). Erre az adatkezelő jelen 

tájékoztató 1. pontjában rögzített e-mail címe szolgál, melyek megegyeznek adatkezelő honlapján 

szereplő kapcsolattartási adatokkal. Mivel a megkeresést Ön kezdeményezi Adatkezelő felé, a 

megkereséssel fakultatív módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja számos olyan személyes 

adatát, amely a megkeresésből kiderül.  

 

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?  

Elektronikus megkeresésében feltüntetni e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly 

módon, hogy a megkeresését Ön értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által 

adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.  

Ugyanígy felveheti velünk a kapcsolatos postai úton is. Ezáltal, ha levelét ellátja feladói adatokkal, 

akkor azokat is a rendelkezésünkre bocsátja. Ilyen adatok az Ön neve, valamint címe.  

 

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?  

Az adatkezelés célja elsősorban a megkeresését küldő érintett (természetes személy) azonosítása 

annak érdekében, hogy az Adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában.  

 

Meddig őrzik meg az adataimat?  

Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz  

 megkeresés esetén a megkeresésre történő válaszadást követő 6 hónap elteltéig, ésszerű időn 

belül történő válaszadás elmaradása esetén a beérkezést követően, 6 hónap elteltéig, folytonos 

kommunikáció (levélváltás) esetén pedig a kommunikáció véglegesítésétől számított 6 hónap 

elteltéig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 1 évig. 

Indokolt esetben Adatkezelő tovább is kezeli az Ön adatait, de természetesen ezen idő alatt is 

gondoskodik az adatok védelméről, az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséről. Amennyiben 

adatbiztonsági szempontok az adatok törlését indokolják, azonban objektív körülmények alapján arra 

lehet következtetni, a törlésből később kellemetlenség, kár is származhat akár az adatkezelő, akár az 
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érintett számára (pl. adattárolásra vonatkozó jogszabályok változása), inkább az adatai zárolása 

(archiválása) felől intézkedünk. 

 

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?  

Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, a következő 

intézkedésekkel:  

o A megadott e-mail címre küldött üzeneteket kizárólag az a személy láthatja, akinek 

Adatkezelő hozzáférést biztosít a fiókhoz. Az e-mail útján beérkező megkereséseket 

Adatkezelő elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja.  

o A postai úton beérkező megkereséseket Adatkezelő papír alapon eltárolja. 

6. Adattovábbítások:  

Amennyiben adattovábbítást intézünk, gondoskodunk arról, hogy a jogszabályban meghatározott 

követelmények érvényesüljenek:  

 Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, 

teljességét és naprakészségét. 

 Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése 

alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat:  

a. kezelésének lehetséges célját,  

b. kezelésének lehetséges időtartamát,  

c. továbbításának lehetséges címzettjeit,  

d. érintettje az Infotv.-ben biztosított jogainak korlátozását, vagy  

e. kezelésének egyéb feltételeit, a személyes adatokat átvevő adatkezelő és 

adatfeldolgozó a személyes adatot az adatkezelési feltételeknek megfelelő 

terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési feltételeknek 

megfelelően biztosítja. 

7. Az adatkezelés szabályai:   

 

Az érintett jogai:  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. 

meghatározott feltételei szerint: 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 

adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint némely esetben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve 

kiegészítse (helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint némely esetben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza 

(az adatkezelés korlátozásához való jog), 

e) kérelmére, valamint némely esetben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való 

jog), 

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és  

g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog). 
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Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:  

a) személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja; 

b) tiltakozzon az adatkezelés ellen; 

c) ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya. 
 

Az érintett kérelmei:  

Önnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; 

b) személyes adatainak helyesbítését; 

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását; 

d) személyes adatainak kezelésének korlátozását. 

 

Az adatkezelés korlátozása: 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

i. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

ii. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

iii. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

iv. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

8. Jogorvoslat:  

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen 

tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

 

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető 

számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi. 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott 

személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. 

 

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

Hatóság neve:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Hatóság rövidített neve:  NAIH 

Székhely:    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap:    www.naih.hu  

Email:    ugyfelszolgalat@naih.hu  

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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9.  Záró rendelkezések 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. 

rendelkezései az irányadók. 

  

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 

más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 

végett megkereshetik az adatkezelőt. 

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt 

hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.  

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:  

 

1. számú melléklet: Táblázat az adatkezelésekről 
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1. számú melléklet:  

Táblázat az adatkezelésekről 

 
Kezelt adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok forrása A kezelés időtartama 

 

 

Az alkalmazás használata 

Tartózkodási hely kezelése 

 

Az érintett tartózkodási 

helye (GPS adatai) 

 

Az alkalmazás egyes 

funkcióinak használata: a 

felhasználó tartózkodási 

helyéhez legközelebbi 

krízisközpont ajánlása 

 

Az adatkezelés az 

érintett hozzájárulása 

alapján valósul meg, 

melyet az applikáció 

telepítését követően 

adhat meg.  

 

Közvetlenül az 

érintettől felvett 

(az applikáció 

használatával) 

 

Az érintett kérésére történő 

törlésig 

Regisztráció és bejelentkezés 

Név  

Felhasználói fiókhoz 

kötött használat 

biztosítása, valamint a 

weboldalra történő 

biztonságos belépés 

 

Az adatkezelés az 

adatkezelő jogos 

érdekeinek 

érvényesítéséhez 

szükséges 

 

Közvetlenül az 

érintettől felvett 

 

Az érintett kérésére történő 

törlésig 

E-mail cím 

Telefonszám 

Jelszó 

Egyéb, a weboldal 

használatához 

szükséges adatok 

 

Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések 

Az érintett neve  

Az érintetti jogok 

biztosítása 

 

Az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

Közvetlenül az 

érintettől felvett 

 

A beérkezéstől számított 5 évig Adatalany 

beazonosításához 

szükséges további 

adatok  

Az érintetti joggal 

összefüggő adat 

Az érintett aláírása 

 

Információkérés 

 Név A megkeresését küldő 

érintett azonosítása 

annak érdekében, hogy 

az Adatkezelő felvehesse 

vele a kapcsolatot az 

érdeklődés tárgyában 

 

Az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

Közvetlenül az 

érintettől felvett 

(fakultatív 

adatkör) 

Információkérés esetén: a 

beérkezéstől vagy válaszadástól 

vagy az utolsó levélváltástól 

számított 6 hónap elteltéig, de 

legkésőbb 1 évig.  

E-mail cím 

Levél feladójának 

adatai (ha megjelölik) 

A megkeresés 

tartalmából kideríthető 

információk 

 


