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1. AZ ADATKEZELŐ
Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és
tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi
CXII. törvény) megfelelően.
A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi
szabályozás alapján alakított ki.
A www.nyirinfononprofitkft.hu alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó
adatvédelmi tájékoztató elérhető http://nyirinfononprofitkft.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.
Az adatkezelő adatai:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Tárhely szolgáltató:

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.
HU-4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
+36 42 524 523
nyirinfononprofitkft@nyiregyhaza.hu
Vinginder Tibor ügyvezető
20977160-2-15
15-09-073756
NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos
adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.
Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de
kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.
2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE
Általános tudnivalók
A weboldalon
- az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott vagy
- a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat tárolja az
adatkezelő.
A személyes adatok fajtái: vezeték- és utónév, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím,
telefonszám, e-mail cím.
3. ADATFELDOLGOZÓK
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, részére személyes adatot átadva, egyben
betartva az adatfeldolgozói kapcsolatra vonatkozó előírásokat:
3.1
Weboldalfejlesztő adatfeldolgozó
- átadott adatok köre: vezeték- és utónév, anyja neve, születési hely, születési idő,
lakcím, telefonszám, e-mail cím.
- adatfeldolgozási cél: NYÍRINFO Nonprofit Kft. kötelezően megjelenítendő adatainak
közzététele
- adatkezelés időtartama: hatályos jogszabályok szerinti
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4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA
Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS
IDŐBELI TERJEDELME
Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi
kötelezettség/szerződés teljesítése jogalapokon nyugodhat.
5.1. A honlap látogatóinak adatai
A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók
IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból.
Adatkezelés célja: a szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy
számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.
Az adatkezelés időtartama: a szerver maximum 30 napig tárolja. Az adatkezelés jogalapja:
érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.
Adattárolás módja és helye: szerveren, elektronikusan.
Címzettek:

NYÍRINFO Nonprofit Kft. rendszergazda.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy
a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok
használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.
5.2 Egyéb adatkezelések
Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet
megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.
6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG
6.1. Az adatkezelő a személyes adatokat elektronikusan kezeli, azokat a szerveren tárolja.
Honlapjait kiszolgáló szerverek a http://www.nyirinfononprofitkft.hu -nál találhatók.
6.2. Az adatkezelő valamennyi adatkezelése tekintetében megteszi mindazokat a technikai és
szervezési intézkedéseket is a személyes adatok biztonsága érdekében, amelyek a jogi és
számítástechnikai szempontokon túl is garantálják az érintettek jogait.
6.3. Az adatkezelő belső eljárásrendjeivel és intézkedéseivel óvja a személyes adatok véletlen
vagy jogellenes sérülését, megváltoztatását, megsemmisítését, elvesztését, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
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6.4. Az adatkezelő az informatikai rendszerét időszakosan frissülő tűzfallal és vírusvédelemmel
védi.
6.5. Az adatkezelő a munkaügyi adatvédelmi szabályai szerint a személyes adatok védelme
érdekében jogos érdeke jogalappal ellenőrzi az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő
információ áramlását.
6.6. Adatvédelmi incidensnek minősül: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Így különösen incidensnek minősülhet: informatikai rendszer feltörése és adatokhoz való
hozzáférés, adatok módosítása.
6.7. Az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében az adatkezelő jogi, számítástechnikai,
szervezési és technikai intézkedéseket alkalmaz.
6.8. Adatkezelő az adatvédelmi incidensek kezeléséről, a hozzá kapcsolód intézkedésekről és
eljárás rendről a téma kiemelt fontossága és az érintetti jogok védelme, garanciák biztosítása
érdekében külön szabályzatot alkotott.
7. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adatkezelő a közzétételhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva
továbbítja az adatfeldolgozók részére. Az adatfeldolgozók személye jelen szabályzatban
megjelölésre kerül.
Az Európai Unión belüli és kívüli országba adattovábbításra nem kerül sor.
8. ÉRINTETTI JOGOK
Általános tájékoztatás az egyes jogokról közérthető formában
Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről
és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés
megkezdését megelőzően is.
Hozzáférési jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon
arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem
nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.
HTD/06-18-01
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A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem
nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos
esetekben.
Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz
kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése
alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos
meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot
rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a konkrét vitás
helyzet is lehet.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen
kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése
ellen, ha az
- adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – profilalkotás is! – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi,
emberi beavatkozást és döntésalkotást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül
– tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
HTD/06-18-01
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A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.
9. HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT
Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett magánszemély az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén az
adatkezelő/adatfeldolgozó ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok
jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az
eljárást az érintett magánszemély részére.
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