FEHÉR KUTAK ORSZÁGOS OLAJIPARI SZÖVETSÉG
Adatvédelmi szabályzat

I.

Preambulum:

A Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség (továbbiakban Fehér Kutak Szövetség) a Szövetségnél
alkalmazott adatvédelmi szabályokat jelen szabályzatban rögzíti, egyben pedig kötelezi magát, hogy a
jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket minden esetben betartja, illetve munkavállalóival és
szerződéses partnereivel is betartatja.
A Fehér Kutak Szövetség kötelezettséget vállal, hogy működése során az Európai Unió és Magyarország
jogszabályaiban rögzített adatvédelmi alapelveket és szabályokat minden esetben betartja, tiszteletben
tartja, és azoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.
A Fehér Kutak Szövetség kötelezi magát továbbá, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot, valamint annak
esetleges, későbbi módosításait, az általa kezelt www.feherkutak.hu weboldalon közzéteszi, illetve azok
folyamatos elérhetőségükről gondoskodik.
A Fehér Kutak Szövetség kijelenti és szavatolja, hogy az általa végzett valamennyi adatkezelési
tevékenység megfelel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek.
A Fehér Kutak Szövetség jelen adatvédelmi szabályzatban nyújt tájékoztatást az általa kezelt személyes
és egyéb adatokról, az adatkezelés szabályairól és elveiről, valamint az érintettek jogorvoslati
lehetőségeiről.

Az adatkezelő adatai:
Név: Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 50-52. I/4.
Telephely: Cégjegyzékszám: 13-02-0007356
Adószám: 18975202-1-13
Ügyvezető: Vámosi Mónika Mária
Honlap: www.feherkutak.hu
Elektronikus cím: feherkutak@gmail.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-137782/2018

I.

Adatkezelési célok:

A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy az arra feliratkozott tagjai részére, heti rendszerességgel
hírlevelet küld, melynek célja a meglévő partnerekkel történő kommunikáció, értesítésük az aktuális
piaci lehetőségekről, illetve új tagok szerzése.
A Fehér Kutak Szövetségével esetlegesen munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatai a
munkáltatói kötelezettségek teljesítése céljából kerülnek kezelésre.
A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy a fenti rendszerek használatával kapcsolatosan tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a jelen pontban foglalt célok megvalósulása érdekében használja fel.

II.

Az adatkezelés jogalapja:

A Fehér Kutak Szövetség adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. §. (1)
bekezdés a.) pont). Az érintettek hozzájárulásukat a Fehér Kutak Szövetség hírlevelére való
feliratkozással, a Szövetséghez történő csatlakozással, illetve munkaszerződés aláírásával adják meg.

III.

Adatkezelés időtartama:

A Fehér Kutak Szövetség a tagjai hírlevél küldésével kapcsolatosan kezelt adatait kizárólag azon
időpontig kezeli, míg az érintett a hírlevélről le nem iratkozik, vagy az adatkezelés befejezését és a tárolt
adatok törlését bármely más módon nem kéri. A Fehér Kutak Szövetség kötelezi magát, hogy a
hírlevélről történő leiratkozás, vagy a tárolt adatok törlése iránti kérelemről való tudomásszerzésétől
számított legkésőbb öt napon belül az érintett tárolt személyes adatait teljes egészében – vagy ha az
érintett csak valamely adatának törlését kéri, akkor kérésének megfelelően – törli, mellyel egy időben a
törlés megtörténtéről tájékoztatást küld a kérelmezőnek.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését, illetve hatóság
vagy bíróság határozatán alapuló adatmegőrzési kötelezettséget. Amennyiben az érintett a jelen pontban
foglalt határidőn túli adatmegőrzés iránt kifejezetten kérelmet terjeszt elő, a Fehér Kutak Szövetség a
kérelemben foglaltaknak megfelelően gondoskodik az adatok további elérhetőségéről.

IV.

A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre feliratkozó tagoknak az alábbi adatokat kell megadniuk: név/cégnév, email cím,
kapcsolattartó személy neve, illetve tetszőlegesen egyéb elérhetőségek.

a.) A Fehér Kutak Szövetségével szerződéses jogviszonyt létrehozó partnerek vonatkozásában
fentieken túl az alábbi adatok kezelése történik:
székhely, cégjegyzékszám, ügyvezető neve, adószám, tevékenységi kör
b.) A Fehér Kutak Szövetségével munkaviszonyt létesítő munkavállalók vonatkozásában az alábbi
adatok kezelése történik:
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,
telefonszám, email cím
c.) A www.feherkutak.hu honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (log
fájlok, melyek tartalmaznak IP címet, időpontot, stb.). Ezen adatok naplózását a rendszer
folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Fehér Kutak Szövetség részére megadott egyéb
adatokkal. Ezen információkat a Fehér Kutak Szövetség kizárólag a honlap üzemeltetése
érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

V.

Cookie tájékoztatás

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk
tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos
tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem
történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak
a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ
megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is
kér
adatot,
az
adatcsere
voltaképpen
gépek
között
történik
meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet
biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Fehér Kutak
Szövetség az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi
szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek
információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint kényelmesebbé
tegye a honlap egyes szolgáltatásait.
A cookie-k használatára azért van szükség, hogy a felhasználói élményt az oldal használata során
javítsuk. Néhány ilyen, általunk használt cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen,
vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé
tehetjük a böngészést. Vannak cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után
eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi
cookie-k, amelyek egy időszakosan megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak, és az adott időszak ideje alatt
találhatóak meg az oldalon. Vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és
vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.
A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:


Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok
megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a
szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.







Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így
a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat
során.
Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a
honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges
kapacitást.
Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják
honlapunkat, hogy tovább fejleszthessük a felhasználói élményt.

Amennyiben a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, abban az esetben kérjük, hagyja el
a Fehér Kutak Szövetség honlapját, vagy a cookie-k elhelyezését korlátozhatja vagy tilthatja a saját
böngészőjében elvégzett beállításokkal. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét
korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ha látogatása során Ön mellőzi a cookie-k használatát, tudnia
kell, hogy a néhány funkció és oldal egyes elemei nem fognak az elvártaknak megfelelően működni.
Ha a számítógépén már megtalálható cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található
"Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a cookiekról, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

VI.

Adatfeldolgozó:

A Fehér Kutak Szövetség tevékenysége végzéséhez kapcsolódóan adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII.

Jogérvényesítési tájékoztató:

Az érintett bármikor jogosult a Fehér Kutak Szövetség által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról
tájékoztatást kérni, melynek a Fehér Kutak Szövetség a kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget
tesz. A Fehér Kutak Szövetség kérelemre tájékoztatást ad a kezelt személyes adatoktól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az érintett indokolás nélkül kérheti adatainak törlését, helytelenül
rögzített adat esetén annak helyesbítését vagy zárolását, melyet a Fehér Kutak Szövetség a
kézhezvételtől számított 5 napon belül végrehajt oly módon, hogy azok helyreállíthatósága a
későbbiekben se legyen lehetséges. Ezen rendelkezés alól kivételt képez azon adatkezelési illetve
tárolási kötelezettség, melyet jogszabály ír elő a Fehér Kutak Szövetség számára.
A Fehér Kutak Szövetség továbbá zárolja a személyes adatokat, ha az érintett kifejezetten ezt kéri vagy
alappal feltehető, hogy a törlés az érintett érdekeinek sérelmével járna. Az így zárolt adat kizárólag addig
kezelhető, amíg az érintetti érdeksérelem lehetősége, azaz a zárolás célja fennáll.
A személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról a Fehér Kutak Szövetség az érintettet,
illetve azon személyeket, akiknek az adat korábban továbbításra került, egyidejűleg értesíti.
Amennyiben a Fehér Kutak Szövetség az érintett igényét elutasítja, köteles ezen döntéséről az érintettet
nyolc napon belül, indokolással értesíteni.
Az érintett jogsérelem esetén az Infotv. 22.§-a alapján Bírósághoz fordulhat vagy az Infotv. 52. §-a
alapján hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

VIII.

Vegyes rendelkezések:

A Fehér Kutak Szövetség rögzíti és szavatolja, hogy adattörlési tevékenységének végzése során, a
részére átadott adathordozókat tartalmi szempontból semmilyen módszerrel sem vizsgálja, az azokon
esetlegesen találhatón adatok megismerése céljából lépéseket nem tesz.
A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy a részére kéretlenül érkezett önéletrajzokat nem tárolja, azokat
beérkezésüktől számított nyolc napon belül törli vagy megsemmisíti.
A Fehér Kutak Szövetség kijelenti, hogy az Infotv. 7. §-ában foglalt adatbiztonsági követelményeknek
valamennyi általa kezelt személyes adat vonatkozásában eleget tesz.
A Fehér Kutak Szövetség valami partneri viszonyban álló személyek által a részére átadott adatok
valódiságát nem ellenőrzi, amennyiben azonban hamis vagy téves adatok kerülnek részére átadásra,
ezekért felelősséget nem vállal, esetlegesen felmerült kárát pedig érvényesíti.
A jelen szabályzatban nem taglalt kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. január 25.

Vámosi Mónika Mária elnök

