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1 Általános tájékoztatás 
A Movember Magyarország Egyesület (a továbbiakban: „Movember Magyarország Egyesület” 

vagy „adatkezelő”, vagy „szervezetünk”, vagy „egyesület”), az érintetteket, még az adatkezelések 
megkezdése előtt, jelen „Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes Adatkezeléshez” 
nevezetű dokumentáció útján kívánjuk tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, 
ideértve az általános tájékoztatást, különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az 
adatkezelések időtartamáról. A jelen „Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes 
Adatkezeléshez” nevezetű dokumentációban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az 
adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Jelen dokumentációban 
kívánjuk ismertetni az adatkezelési gyakorlatunkat. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a személyes 
adatok védelmét, így a szolgáltatásainkra szerződötteket, a szolgáltatásainkat igénybe vevők körét, 
illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődők adatainak védelmét, információs 
önrendelkezési joguknak tiszteletben tartását és a tisztességes, átlátható és jogszerű adatkezelést. 
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, valamint megteszünk minden olyan biztonsági, 
technikai -és szervezési intézkedést, mely az érintettek személyes adatai biztonságát garantálja. 
Mint adatkezelő, magunkra nézve, kötelezőnek ismerjük el a jelen jogi közlemény tartalmát. 
Továbbá kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléseink minden tekintetben 
megfelelnek a jelen „Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes Adatkezeléshez” nevezetű 
dokumentációban, a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 
meghatározott elvárásoknak. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, jelen dokumentáció 
bármikori megváltoztatására, akár jogi kötelezettségből, a szolgáltatásaink javítása céljából vagy 
versenypiaci kérdés miatt, ideértve a szolgáltatásaink, így az adatkezelési folyamataink változását 
is. Éppen ezért kérjük, hogy a weboldalunk minden használata előtt figyelmesen olvassa át az 
„Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes Adatkezeléshez” nevezetű dokumentációnkat. 

 

2 Adatkezelő bemutatkozása és megnevezése 
2.1 Adatkezelő bemutatkozása 

Movember Magyarország Egyesületünk és MentsManust Mozgalmunk már 2009 óta tevékenyen 
igyekszik a férfitársadalom figyelmét felhívni, hogy váljanak tudatosabbá testük, illetve 
egészségük iránt és járjanak el rendszeresen szűrővizsgálatra, táplálkozzanak egészségesen, 
mozogjanak minél többet és foglalkozzanak mentálhigiéniájukkal. 

2018-ban - tíz éves múlttal rendelkező és négy éve civil szervezetként bejegyzett - Movember 
Magyarország Egyesület az ország legnagyobb férfiegészséggel foglalkozó mozgalmává nőtte ki 
magát az utóbbi években. 

Célunk, hogy a 2016-ban létrehozott ProsztataKommandó szolgáltatásunkkal a lehető legtöbb 
helyszínre eljussunk, ebben a munkában szakmai partnereink segítségére is számíthatunk: 

 A Magyar Uroonkológiai Társaság (MUOT) 
 Magyar Urológusok Társasága 
 Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája 
 Magyar Vöröskereszt 

A prevencióval életeket vagyunk képesek menteni, illetve növelni szeretnénk az 
egészségtudatosságot. 

Missziónknak tekintjük, hogy minél több férfinak felnyissuk a szemét. Ráébresszük őket arra, hogy 
az egészség nem magától értetődő. Nélkülözhetetlen és felelősségteljes szerepet töltenek be a 
társadalomban és családjuk életében, ezért nagy szükség van rájuk! Megelőzéssel példát tudnak 
mutatni mindannyiunknak! Egyszerűen egészségesen több élményt tudnak megélni szeretteikkel. 
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2.2 Adatkezelő adatai 
 

A Szervezet neve:  Movember Magyarország Egyesület 
A Társaság székhelye:   1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. II/1. 
Levelezési címe:    1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. II/1. 
E-mail címe:    movemberhungary@gmail.com 
Telefonos elérhetősége:   +30 293 5326 
Honlapja:    http://mentsmanust.hu/ 

 

3 Adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetősége 
 

Adatvédelmi tisztviselő neve:       Éger Norbert 
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:  +36 20 775 5006 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@uzletifellendules.hu 

 
 

4 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet). 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.). 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.). 
 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól 
 

5 Általános fogalmak 

5.1 Adatalany/Érintett 
Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető 
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező 
alapján azonosítani lehet. 

5.2 Személyes adat 
Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] 
kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

5.3 Különleges adat 
A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, 
az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat. 

5.4 Adatkezelő 

mailto:adatvedelem@uzletifellendules.hu
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Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

5.5 Adatkezelés 
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok 
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 

5.6 Adatfeldolgozás 
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 

5.7 Adatfeldolgozó 
Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

5.8 Adatvédelmi incidens 
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. 

5.9 Felügyelet/Hatóság 
Magyarországon az illetékes fő felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH): az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az 
adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két 
információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete. 

5.10 Infotv 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az 
információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető 
szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a 
természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek 
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez 
fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos. 

 

6 Szervezetünk adatkezeléseinek felsorolása és az adatkezelések célja 

6.1 A honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés 
A http://mentsmanust.hu/ a szervezetünk által üzemeltetett honlap. Szervezetünk a honlapján 
ún „cookie” -kat (sütiket) használ. A weboldalon, bárki számára, hozzáférhetően közzétett 
információk megtekintéséhez személyes adatok megadására nincs szükség. 

6.1.1 „Cookie” -k (Sütik) kezelése 
A „cookie” -k kisméretű adatcsomagok. Az internetes szolgáltatások során a 
böngészőben, így a felhasználó eszközén tárolódnak. Ez a technológia elengedhetetlen a 
hatékony és modern internetes szolgáltatás nyújtásához. A hatékony és modern 
felhasználói élményt ezek által az adatcsomagok által tudjuk biztosítani. 

http://mentsmanust.hu/
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A sütik elfogadásának mellőzéséből vagy törléséből adódóan előfordulhat, hogy 
honlapunk funkcióit nem, vagy csak korlátozottan érheti el, valamint az is előfordulhat, 
hogy weboldalunk az alap működésétől eltérően fog viselkedni. 

A „Cookie” -k három típusát különböztetjük meg. Ezek a következők: 

6.1.1.1 Alapműködést biztosító sütik 
Az alapműködést biztosító sütikben tárolt adatokat, a honlap biztonságos 
működéséhez és a biztonságos működés ellenőrzésére használja fel. Ezen sütik 
biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát 
és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt. 
Az alapműködést biztosító sütik a honlap használatával kapcsolatos 
információkat őriznek, pl., hogy mely oldalak lettek megtekintve; a már kitöltött 
táblázatok értékeinek tárolása - adatok megjegyzése; a sütikezelés 
elfogadásának aktuális státusza; honlap értesítési üzenetei és a csökkentett 
funkcionalitású Google Analytics kód. A honlapon használt cookie-k személy 
szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudnánk garantálni a honlapunk kényelmes 
használatát. 

6.1.1.2 Statisztikai célú sütik 
A hatékony és modern felhasználói élmény biztosítása, valamint a honlapunk 
fejlesztése érdekében használunk statisztikai célú sütiket. Ezek a sütik lehetővé 
teszik számunkra, hogy további információkat gyűjtsünk a honlapunk 
használatával kapcsolatban. Ezek a sütik alkalmatlanok a személy szerinti 
beazonosításra. A statisztikai célú sütik olyan információkat tárolnak, mint 
például mely oldalak lettek látogatva a felhasználó által, az oldalon belül hova 
kattintott, a felkeresett oldalak száma, az egyes munkamenetek 
megtekintésének ideje, valamint ide tartoznak a hibaüzenetek is. 
Honlapunkon igénybe veszünk külső szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. 
A szolgáltatást nyújtó vállalkozás a Google Inc., mégpedig a Google Analytics 
szolgáltatása. A Google szolgáltatását a saját szolgáltatásaink javítására, 
érdeklődések és vélemények feltérképezésére használjuk fel, valamint 
versenypiaci okokból igényeljük a szolgáltatásaikat. A Google Analytics sütijei, 
adatcsomagjai is statisztikai célú sütiknek minősülnek. 
A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi linken 
találja: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage 

6.1.1.3 Célzó- és hirdetési sütik 
Az ilyen típusú sütik célja az, hogy releváns, az Ön érdeklődési körének 
megfelelő hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezen sütik is 
alkalmatlanok arra, hogy személy szerint képesek legyenek beazonosítani a 
honlap látogatóját. 
A célzó -és hirdetési sütik olyan információkat tartalmaznak, mint például mely 
oldalakat nézte meg a látogató, így a meglátogatott oldalak száma is ide 
tartozik, valamint az oldalon belül hova kattintott a felhasználó.  
Amennyiben a célzó -és hirdetési sütik kezeléséhez Ön előzetesen és 
önkéntesen hozzájárult, úgy a honlapunk használata során minden 
összegyűjtött információt együttesen használunk fel az Ön személyes adataival. 
Ezt annak érdekében tesszük így, hogy a marketing-kommunikációnkat az Ön 
érdeklődéseihez, igényeihez tudjuk igazítani. Különböző személyre szabott 
tartalmainkra, ajánlatainkra tudjuk felhívni a figyelmét. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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A honlapunkon, az alábbi, külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 
hirdetési sütijeiket használjuk: 

6.1.1.3.1 Google Ads 
Az általunk igényelt szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató 
a következő linken keresztül érhető el: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

6.1.1.3.2 Facebook 
Az általunk igényelt szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató 
a következő linken keresztül érhető el: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

6.1.2 Sütikezelés és a böngésző kapcsolata 
A sütikezelési technológiákat a legtöbb böngésző támogatja, valamint engedélyezi a már 
beállított sütik változtatását, módosítását. A felhasználó által használt böngésző képes 
lehet arra, hogy megakadályozza a sütik automatikus elfogadását, így minden honlapra 
látogatás alkalmával újra -és újra dönthet az adott sütikezelésről. 

A böngészőkben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását. 

Az alábbiakban összeszedtük a felhasználók által legnépszerűbbnek számító böngészők 
listáját és a hozzájuk kapcsolódó süti beállításokat és tájékoztatókat: 

6.1.2.1 Google Chrome 
A Google Chrome esetében a sütibeállításokat és a tájékoztatót a következő 
linken keresztül érheti el: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

6.1.2.2 Firefox 
A Firefox esetében a sütibeállításokat és a tájékoztatót a következő linken 
keresztül érheti el: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
tarolnak-szami 

6.1.2.3 Internet Explorer 
A Internet Explorer esetében a sütibeállításokat és a tájékoztatót a következő 
linken keresztül érheti el: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 

6.1.2.4 Microsoft Edge 
A Microsoft Edge esetében a sütibeállításokat és a tájékoztatót a következő 
linken keresztül érheti el: 

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-
privacy 

6.1.2.5 Safari 
A Safari esetében a sütibeállításokat és a tájékoztatót a következő linken 
keresztül érheti el: 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU 

6.2 A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy


 

9 
 

6.2.1 Kapcsolatfelvétel, Elérhetőségi adatok kezelése 
A szolgáltatásaink személyhez kötöttek, így a szolgáltatásaink érvényre juttatásához, 
tehát magához a szolgáltatáshoz szükség van személyes találkozóra. Ebből kifolyólag az 
érintett adatokat kölcsönösen kezelnünk kell az érdeklődőkkel, az időpont megvalósulása 
érdekében. Az ilyen típusú adatok kezeléseinek minden részletét, ideértve az ilyen típusú 
adatok adatkezelési folyamatát, az alábbi pontok részletezik.  

6.2.1.1 Egyoldalú kapcsolatfelvétel 
A honlapon többféle lehetőség van arra, hogy egyirányú kapcsolatfelvétellel 
megkeressék szervezetünket. A kapcsolatfelvételek során kizárólag az 
érdeklődő [érintett] keresi meg egyesületünket valamely kérdésével, 
kapcsolatfelvételi, illetve együttműködési szándékával, vagy éppen a 
szolgáltatásaink iránt érdeklődve. Egyesületünk semmilyen formában nem 
létesít kapcsolatfelvételi kezdeményezést. 

6.2.1.2 Külsős szolgáltatók igénybevétele 
A kapcsolatfelvételi lehetőségek biztosítása érdekében, igénybe veszünk, 
külsős szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat, pl. Google – Gmail; Facebook 
jelenlét, Telekommunikációs szolgáltató – Telenor. 

6.2.1.3 Kapcsolatfelvételi lehetőségek 
A kapcsolatfelvételi lehetőségeink a következők: Személyes megkeresés az 
érintett által a tevékenységünk színhelyén (1051 Budapest, Arany János utca 
31. IV. emelet 77-es iroda); Telekommunikációs szám hívása; E-mail küldési 
lehetőség; Facebook-os kapcsolatfelvétel; Kapcsolatfelvételi űrlap. A 
kapcsolatfelvételi lehetőségeink közül, kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlap 
esetében van szükségünk, további személyes adatokra. Az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatásokat és rendelkezéseket a 6.2.2 pontban ismertetjük. 

6.2.1.4 Kezelt adatok adatkategóriája 
A kapcsolatfelvételek során, szervezetünk az alábbi adatokat kezeli: 
Elérhetőségi adatok [Név; Telefonszám; E-mail cím], továbbá az internetes 
kapcsolatfelvételek során az alapműködést biztosító sütiket kezeljük. 

6.2.1.5 A kapcsolatfelvételi, elérhetőségi adatok 
A kapcsolatfelvételi vagy elérhetőségi adatok kezelése, az érdeklődők és a 
szervezetünk jogos érdeke egyaránt, mivel az érdeklődők igénybe szeretnék 
venni szervezetünk által nyújtott szolgáltatásainkat, amit az elérhetőségi 
adataink kölcsönös kezelésével valósítunk meg. Továbbá az egyirányú 
kapcsolatfelvételből adódóan [ld. 6.2.1.1], az érdeklődők ráutaló magatartást 
tesznek a szerződéses kapcsolat létesítésére, így az ilyen típusú és 
adatkategóriával rendelkező adatok kezelése tekintetében a szerződéses 
teljesítés a jogalap [GDPR 6.Cikk b]. 

Adatkezelési példa: 

Az érdeklődő megkeresi szervezetünket valamely szolgáltatásunk iránt 
érdeklődve. Időpontot egyeztetünk és elmentjük egymás elérhetőségét. 

6.2.2 Űrlapok által biztosított felületén átadott adatok adatkezelése 

6.2.2.1 Űrlapkitöltés önkéntessége 
A weboldal által biztosított kapcsolatfelvételi lehetőségek közül, csak az 
űrlapok esetében van szükség arra, hogy az érdeklődő [érintett] további 
adatokat adjon meg. Az űrlapok kitöltése semmi esetben sem kötelező, az 
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mindig önkéntes. Az űrlapoknak azért van létjogosultsága az oldalon, mivel 
szervezetünk így tud biztosítani egy újabb, választható kapcsolatfelvételi 
lehetőséget és ezáltal tudja biztosítani a gyorsabb árajánlat-kiadás folyamatát. 
Az adatokat az érdeklődő [érintett] bocsát rendelkezésünkre, abból az okból 
kifolyólag, hogy későbbi, alkalmas időpontban reagáljunk a kapcsolatfelvételi 
szándékára. 

6.2.2.2 Űrlapok adatbekérése 
Az űrlapok a következő adatokat kérik be: Név; E-mail cím; Telefonszám; illetve 
meg lehet adni szabadszavas szöveget is. 

6.2.2.3 Űrlapok megnevezése 
Az alábbi linkeken minegyikén elérhető egy űrlap, ami az árajánlat kérési 
folyamatot segíti és gyorsítja, valamint a mihamarabbi kapcsolatfelvételt 
szolgálja. 
http://www.mentsmanust.hu/egeszsegrol/ 
http://www.mentsmanust.hu/prosztatakommando-cegeknek/ 
http://www.mentsmanust.hu/tamogass/ 

 
Adatkezelési példa: 

Rögzítjük a nyilvántartásunkba a kapcsolatfelvételi adatokat. 

6.3 Kérdőívek adatkezelése 

6.3.1 Urak egészségtudatossághoz való hozzáállásának vizsgálata 
A MentsManust Mozgalom és Movember Magyarország Egyesület közös online felmérést 
indított, melynek célja a férfiak egészségtudatossághoz való hozzáállásának vizsgálata és 
felmérése. Az ilyen típusú adatkezelés tekintetében kiemelt védelemmel kezeljük a 
rendelkezésünkre bocsátott adatokat. Az ilyen típusú adatokat kizárólag célhoz kötötten 
kezelünk. 

6.3.2 Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja közérdekű archiválás, valamint statisztikai célt is szolgál. 

6.3.3 A kérdőív alkalmazásában az alábbiakra terjed ki az adatgyűjtés 
 Neme 
 Életviteli színvonal egyéni meghatározása 
 Stressz önmegítélése és egyéni meghatározása az adatalany életében 
 Sportolási szokások 
 Étkezési szokások tudatossága 
 Alkoholfogyasztási szokások 
 Dohányzási szokások 
 Szexuális életre vonatkozó rendszeresség az adatalany életében 
 Orvosi vizsgálathoz való egyéni hozzáállás 
 Az adatalany emberi kapcsolatai által való befolyásoltság kérdésköre 
 Szűrővizsgálati szokások 
 Életkor 
 Családi állapotra, Párkapcsolatra vonatkozó adatok 
 Gyermekek száma 
 Családban előforduló daganatos megbetegedés 
 Világnézeti meggyőződés a Magyarországon történő 65. életév előtti elhalálozásról 
 Világnézeti meggyőződés a férfiak párkapcsolati szerepkörére vonatkozóan, többek 

között az alábbiak: döntéshozás, döntésmegosztás, háztartási munkákhoz való 
hozzáállás, gyermeknevelés, pénzkeresés, testi-lelki egészség kérdéskörei, külvilág 
felé való megnyilvánulás, orvosi segítség igénybevételének hozzáállása. 

http://www.mentsmanust.hu/egeszsegrol/
http://www.mentsmanust.hu/prosztatakommando-cegeknek/
http://www.mentsmanust.hu/tamogass/
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 Édesapa felé való nyomásgyakorlás, az Ő egészségének megőrzése érdekében 
 Világnézeti meggyőződés a kötelező szűrővizsgálatok bevezetéséről 
 Egészségügyi adatok (pl. vizelettartási, csepegési panaszok stb.) 
 Egyéni informáltsága a férfi betétekkel kapcsolatban, valamint rászorultság esetén 

ennek használatához való hozzáállás 
 Prosztatarákkal kapcsolatos tájékozottság 
 Világnézeti meggyőződés a betegségek lelki okaival kapcsolatban 
 Adományozási hozzáállás 

6.3.4 Kapcsolódó 
A felmérés során megadott adatok nem visszavezethetőek a felmérést kitöltő 
személyéhez. Személyre utaló adatot/adatokat nem kérünk be. Az adatokat kizárólag a 
felmérés céljából kezeljük, valamint kiemelt gondossággal kezeljük. Az adatok 
felvételekor sem tesszük lehetővé az érintettek azonosíthatóságát. A kérdőív kitöltése a 
Google űrlap szolgáltatása által biztosított. 

A kitöltő személye kifejezett hozzájárulásként biztosítja önkéntesen a szervezetünk 
számára a kérdőív során megadott adatokat. 

Az adatkezelés közérdekű [GDPR 6.cikk (1) e). 

Adatkezelési példa: 

Rögzítjük a nyilvántartásunkba a név nélkül megadott válaszokat. 

6.4 Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés 

6.4.1 Hírközlési rendszer 
Egyesületünk működtet olyan hírközlési rendszert, ami a magyar férfiak 
egészségtudatosságát célozza, valamint kapcsolódó tartalmat közöl. Az ilyen típusú 
híreket hírlevelek formájában biztosítja azon emberek számára, akik kifejezetten 
érdeklődnek a téma iránt, illetve egy azonosítási eljárás és nyilatkozat tétel útján 
elfogadják a hírlevelek részükre történő megküldését. Így tehát a hírlevelek 
megküldéséhez szükség van az érintett hozzájárulására. 

6.4.2 Kezelt adatok köre 
A hírlevelek megküldéséhez az érintett nevére van szükségünk a tisztességes megszólítás 
alapkövetelményéből adódóan, illetve a levél érkezési címére, tehát az érintett e-mail 
címére. 

6.4.3 Hozzájárulás megadásának folyamata és a biztonság 
A hírlevél-feliratkozási űrlap által bekért adatokat (név, e-mail cím) kitölti a felhasználó. 
Az alatta lévő rubrikákat, miszerint a jelen „Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat 
Internetes Adatkezeléshez” nevezetű dokumentációt kifejezetten elfogadja, illetve 
hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk a részére, kipipálja és ráklikkel a 
„Feliratkozom” gombra. 

A rendszer ekkor egy automatikus e-mailt küld a címére, miszerint erősítse meg, hogy 
valóban Ő iratkozott-e fel a hírlevelekre. Miután megerősítette a regisztrációját a 
hírlevelek küldésére, aktiválódik a feliratkozása. 

Továbbá mindig, minden levél tartalmában megtalálható egy „leiratkozás” a hírlevelek 
küldéséről. Az adatait, így addig kezeljük és így a levelek megküldését is addig eszközöljük, 
amíg a hozzájárulását vissza nem vonja. A visszavonástól számítva egy hónapon belül, 
manuálisan töröljük az adatait. Ezen időszak alatt előfordulhat, hogy újabb levelet kap 
szervezetünktől. 
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Adatkezelési példa: 

Hírlevelet küldünk a feliratkozónak. 

6.5 Állás betöltésére jelentkező személyek adatainak kezelése 

6.5.1 Adatkezelés célja 
Egyesületünkhöz beérkezett önéletrajzokban és egyéb csatolt dokumentumokban 
szereplő személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az érintettet a végzettségének 
és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse és tájékoztassa, 
illetve az érintettel időpontot egyeztessen, valamint a kiválasztást lebonyolítsa, majd 
megkezdhessük a közös együttműködést. 

 

6.5.2 Az adatszolgáltatás önkéntes 
Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A hozzájárulást az 
írásosság szabályai alapján kell alkalmazni [nyilatkozattétel papír alapon vagy 
elektronikusan pl. E-mail formájában, miután azonosításra került az érintett]. 

 
Adatkezelési példa: 

Válaszolunk az önéletrajzra. Megkeressük az állás betöltésére jelentkező személyt. 

6.6 Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés 
Esetleges panasztétel esetében vagy adatvédelmi incidens bármely esetében keletkezik ilyen 
típusú adatkezelés. 

6.6.1 Panaszkezelési gyakorlat 
Bármely érintett jogosult panaszt tenni a helyi felügyeleti hatóságnál (NAIH). Az esetleges 
panasztétel esetében, amennyiben értesítik egyesületünket, valamint tudomást szerzünk 
az esetről, úgy, a hatályos rendeleteknek, törvényeknek és jogszabályoknak eleget téve, 
megtesszük a szükséges eljárásokat, javítjuk a hibát, jelentjük az érintett felügyeleti 
hatóságnak az adatvédelmi incidens minden körülményét, okát stb., illetve minden 
esetben és teljes mértékben együttműködünk a hatósággal. A panaszokkal kapcsolatos 
adatkezeléseink létfontosságú és jogos érdekünk, így az jogalapként szolgál, amíg 
valamely eljáró hatóság (Érintett felügyeleti hatóság, Fő felügyeleti hatóság, Bizottság, 
Testület, Bíróság vagy bírói joggyakorlat) másként nem dönt. Természetesen, abban az 
esetben, ha hibát észlelünk, a védelmi intézkedések ellenére, visszaélést tapasztalunk 
stb., úgy a hatályos rendeleteknek, törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően 
tájékoztatjuk az érintettet/érintetteket, illetve az illetékes felügyeleti hatóságot. Ebben 
az esetben is a panaszokkal kapcsolatos adatkezeléseink létfontosságú és jogos érdekünk, 
így az jogalapként szolgál, amíg valamely eljáró hatóság (Érintett felügyeleti hatóság, Fő 
felügyeleti hatóság, Bizottság, Testület, Bíróság vagy bírói joggyakorlat) másként nem 
dönt. Az adatkezelés célja a jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme. 

6.6.2 Panaszkezelés során kezelhető adatok köre 
Minden rendelkezésünkre álló adat. 

Adatkezelési példa: 

Egy esetleges incidens bejelentés esetében megőrizzük az adatokat, amíg erre 
jogosultsággal rendelkező hivatali szerv másképp nem rendelkezik. 

6.7 Védjegyoltalommal és védjegyvédelemmel kapcsolatos adatkezelés 
Amennyiben rá nem jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiségnek minősülő 
szervezet visszaél a védjegyünkkel vagy oltalom alatt álló ábrával, megoldással, ötlettel stb., 
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továbbá a honlapunkon szereplő, a szervezetünktől eltérő társaság, szervezet stb. védjegyeivel 
vagy oltalom alatt álló ábráival, megoldásaival, ötlettükkel stb. úgy kezeljük az ezzel kapcsolatos 
adatokat, ami ebben az esetben jogos érdekünk. Ezen adatokat addig kezeljük, amíg igény 
érvényesíthető. A jogos érdekünk törvényileg szabályozott, amit a következő törvény ír elő: 
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról. 
A törvénykezésből adódóan nincs szükség a továbbiakban érdekmérlegelési tesztre. 

6.7.1 Visszaélés során kezelhető adatok köre 
Minden rendelkezésünkre álló adat. 

 
Adatkezelési példa: 

Kezeljük az igény érvényesítéséhez szükséges adatok összességét. 

6.8 Egyéb adatkezelések 
Egyesületünk egyéb céllal is kezelhet adatokat, amik az érintett előzetes hozzájárulásán 
alapulnak. Az ilyen típusú adatkezelésekről, azelőtt adunk tájékoztatást, mielőtt az adatokat céljuk 
szerint felvesszük. 

6.9 A honlapon lévő videós tartalmak 
Külső szolgáltató szolgáltatását [YouTube] vesszük igénybe a honlapunkon megjelenő videós 
tartalom folyamatos biztosítása céljából. A YouTube belsős adatvédelmi felületén a legszigorúbb 
adatvédelmi beállításokat elvégeztük, így semmilyen személyes adat nem kerül ezáltal 
továbbításra. 

 

7 Az adatkezelés jogalapja 

Adatkategóriák Adatkezelés jogalapja 

A honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés 
- Alapműködést biztosító sütik [ld. 6.1.1.1] 

Jogos érdek 

A honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés 
- Statisztikai célú sütik [ld. 6.1.1.2] 

Az érintett hozzájárulása 

A honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés 
- Célzó- és hirdetési sütik [ld. 6.1.1.3] 

Az érintett hozzájárulása 

A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel – 
Kapcsolatfelvétel, Elérhetőségi adatok kezelése 

[ld. 6.2.1] 

Szerződéses teljesítés 

A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel – 
Űrlapok által biztosított felületen átadott 

adatok adatkezelése [ld. 6.2.2] 

Szerződéses teljesítés 

Kérdőívek adatkezelése [6.3] Közérdek 

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés [ld. 6.3] Az érintett hozzájárulása 

Állás betöltésére jelentkező személyek 
adatainak kezelése [ld. 6.4] 

Az érintett hozzájárulása 

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés [ld. 6.5] Jogos érdek 

Védjegyoltalommal és védjegyvédelemmel 
kapcsolatos adatkezelés [ld. 6.6] 

Jogos érdek 

Egyéb adatkezelések [ld. 6.7] Az érintett hozzájárulása 

 

8 Adatkezelések időtartama 

8.1 „Cookie” -k adatkezelési időtartamai 
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8.1.1 Alapműködést biztosító sütik [6.1.1.1] 
A munkamenet sütik tekintetében a látogatói munkamenet végéig. A használatot 
elősegítő sütik tekintetében 6 hónapig. 

8.1.2 Statisztikai célú sütik [6.1.1.2] 
Sütitől függően 90 napig, vagy 18 hónapig, vagy 2 évig. 

8.1.3 Célzó -és hirdetési sütik [6.1.1.3] 
Sütitől függően a munkamenet végéig vagy 1 percig, vagy 24 óráig, vagy 90 napig, vagy 2 
évig. 

8.2 A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel – Kapcsolatfelvétel, Elérhetőségi adatok [ld. 
6.2.1.5] kezelésének időtartamai 
Gazdasági tevékenységen belül értelmezve a szerződéses teljesítéstől számított öt év 
után, indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerül. 

8.3 A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel – Űrlapok által biztosított felületen átadott 
adatok adatkezelésének [ld. 6.2.2] időtartamai 
Gazdasági tevékenységen belül értelmezve a szerződéses teljesítéstől számított öt év 
után, indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerül. 

8.4 Kérdőívek adatkezelésének [ld. 6.3] időtartamai 
Törlés nem lehetséges. 

8.5 Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelések [ld. 6.4] időtartamai 
Visszavonásig. 

8.6 Állás betöltésére jelentkező személyek adatainak kezelésének [ld. 6.5] időtartamai 
Visszavonásig. 

8.7 Panaszokkal kapcsolatos adatkezelések [ld. 6.6] időtartamai 
A panaszokkal kapcsolatos adatkezelések, az érintettekkel együtt jogos érdekünk, így azok 
jogalapként szolgálnak, amíg valamely eljáró hatóság (Érintett felügyeleti hatóság, Fő 
felügyeleti hatóság, Bizottság, Testület, Bíróság vagy bírói joggyakorlat) másként nem 
dönt. Így az adatkezelés időtartama addig tart, amíg igény érvényesíthető. 

8.8 Védjegyoltalommal és védjegyvédelemmel kapcsolatos adatkezelések [6.7] időtartamai 
Az adatokat addig kezeljük, amíg valamely eljáró hatóság (Érintett felügyeleti hatóság, Fő 
felügyeleti hatóság, Bizottság, Testület, Bíróság vagy bírói joggyakorlat) meg nem tiltja az 
adatok kezelését. 

8.9  „Egyéb adatkezelések [6.8]” tevékenység adatkategóriáinak kezelésének időtartamai 
Egyéb adatkezelések tekintetében, azelőtt adunk tájékoztatást az adatkezelés minden 
körülményeiről, ideértve az adatkezelés időtartamát is, mikor az adatokat céljuk szerint 
felvesszük. 

 

9 Az adatok rálátására jogosultak 

9.1 Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettsége 
Az egyesületünk működése érdekében alkalmazunk adatfeldolgozókat. Az 
adatfeldolgozókat minden esetben szakmai titoktartási kötelezettség köti. 

9.2 Adatfeldolgozóink 
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Az alábbi felsorolásban ismertetjük az adatfeldolgozóinkat, akikkel szolgáltatási 
szerződéssel vagy együttműködési-keretmegállapodással szerződéses kapcsolatunk van: 

 Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Elérhetősége: 1144 Budapest, 
Ormánság utca 4. X. em. 241. – Az itt megnevezett társaság az egyesületünk részére 
adattárolási szolgáltatást nyújt (Tárhelyszolgáltatónk). A kezelt adatok köre: A 
honlapunk működéséhez, illetve a munkamenetek által megadott bármely adat. 

 ESSITY HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Elérhetősége: 1021 
Budapest, Budakeszi út 51. – Az itt megnevezett társaságnak az orvosi segédeszközök 
fejlesztése miatt biztosítunk adatokat, így továbbítjuk őket. A továbbított adatok 
minden esetben álnevesítettek. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célzattal 
jönnek létre. A kezelt adatok köre: összesített statisztikai adatok. 

 Egészségügyi Minisztérium Elérhetősége: Budapest, Arany János u. 6 8, 1051 – Az itt 
megnevezett kormányzati hivatal számára a magyarországi egészségügy fejlesztése 
miatt biztosítunk adatokat, így továbbítjuk őket. A továbbított adatok minden esetben 
álnevesítettek. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célzattal jönnek létre. A 
kezelt adatok köre: összesített statisztikai adatok. 

 Google Inc. Elérhetősége: https://www.google.hu/intl/hu/contact/ - Az itt 
megnevezett társaság levelezési, űrlapszolgáltatási és adattárolási szolgáltatásait 
használjuk. Ez által tudják egyesületünket elérni az érdeklődők, ezen a felületen 
készítjük el űrlapjainkat, illetve az adattárolási szolgáltatáson belül adatokat tárolunk. 
A kezelt adatok köre: E-mail cím és minden megőrzendő, dokumentált nyilatkozat 
vagy irat elektronikus változata. 

 MailChimp Elérhetősége: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA – Az itt 
megnevezett társaság adatbázisszolgáltatást nyújt az egyesületünk számára. A kezelt 
adatok köre: név, e-mail cím. 

 Facebook Inc. Elérhetősége: Facebook Súgóközpont. Az itt megnevezett társaság 
tulajdonában álló „Facebook közösségi portál” termékét, illetve szolgáltatásait 
használjuk. Ez által tudják egyesületünket elérni az érdeklődők. A kezelt adatok köre: 
A Facebook belső szabályzatában rögzítettek és a privát adatvédelmi beállítások 
szerinti adatok. 

 Telenor Magyarország Zrt. Elérhetősége: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Az itt 
megnevezett társaság telekommunikációs szolgáltatását használjuk. Ez által tudják az 
egyesületünket elérni az érdeklődők. A kezelt adatok köre: Telefonbeszélgetések 
hanganyagai; hívások időpontja, telefonszám. Ezen adatokat kizárólag a Magyar 
Telekom Nyrt. kezelheti, az egyesületünknek ezekhez nincs hozzáférése -és nincs 
semmilyen jogosultsága. Kizárólag tájékoztatási céllal közöltük. 

 

10 Az Érintett jogai az adatkezelések kapcsolatában és a jogérvényesítésük 

10.1 Adatkezelési tájékoztatás 
Az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számítva indokolatlan késedelem nélkül, 
legfeljebb 1 hónapon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 
írásban – tájékoztatást adunk az érintett részére a kezelt, – vagy rendelkezéseink szerint 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók 
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, adatvédelmi incidens 
esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 

https://www.google.hu/intl/hu/contact/
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adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást 
kérő a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett 
természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben ésszerű költségtérítés 
állapítható meg. 

10.2 Az érintett kérheti jogai gyakorlását és érvényesítését (Az érintett joga) 
Az érintett kérheti jogai érvényesítését. Az érintett által kezdeményezett kérelmeket a 
nyilvántartásainkban rögzítjük. (Ld. GDPR III.FEJEZET) 

10.3 Hozzáférési jog (Az érintett joga) 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy minden releváns információt megkapjon. Az 
adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 
kéri. A jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  (Ld. GDPR 15.cikk) 

10.4 Helyesbítéshez való jog (Az érintett joga) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Ld. GDPR 16.cikk) 

10.5 Törlés („elfeledtetéshez”) való jog (Az érintett joga) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a törlés feltételei érvényesülnek. 
(Ld. GDPR 17.cikk) 

10.6 Adatkezelés korlátozásához való jog (Az érintett joga) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 
amennyiben a korlátozás feltételei érvényesülnek. Amennyiben egy adatkezelés 
korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
szükséges mértékben lehet kezelni. (Ld. GDPR 18.Cikk) 

10.7 Adathordozhatósághoz való jog (Az érintett joga) 
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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adathordozhatóság feltételei 
érvényesülnek. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A 
jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  (Ld. GDPR 20.cikk) 

10.8 Tiltakozási jog (Az érintett joga) 



 

17 
 

Az érintett meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A 
tiltakozás benyújtásától számított, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 
hónapon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és 
döntésünkről az érintettet írásban tájékoztatjuk. Szükség esetén, a kérelem 
összetettségét, illetve a kérelmek számát, ez a határidő két hónappal meghosszabbítható. 
Ebben az esetben, a kérelem megérkezését követő 1 hónapon belül az adatkezelőnek a 
késedelem okainak megjelölésével tájékoztatja az érintettet. Amennyiben elektronikusan 
küldte meg az érintett az írásos tiltakozását, úgy az egyesületünk is elektronikusan küldi 
meg a döntést, kivéve, ha az érintett ezt máshogy kéri. Amennyiben az érintett a 
döntéssel nem ért egyet, illetve a fenti határidőt elmulasztjuk, úgy a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult hatósági eljárást 
kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Továbbá úgy is dönthet, hogy a pert a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Valamely eljárás 
kezdeményezése előtt, célszerű a panaszt megküldeni egyesületünknek, hogy megfelelő 
gondossággal képesek legyünk orvosolni a megoldásra váró feladatot, hibázás esetében 
képesek legyünk helyreállítani a jogszerű állapotot. Együttműködési szándékunk 
meglétéről biztosítjuk az Olvasót! 

10.9 Adatkezelés elleni tiltakozást megküldheti (Az érintett joga) 
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket az 
adatkezelőnél vagy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének küldhetik meg [jelen 
Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes Adatkezeléshez (2.2) és (3.)]. –  

movemberhungary@gmail.com – Adatkezelő e-mail címe. 

adatvedelem@uzletifellendules.hu – Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe. 

10.10 Jogosult bejelentést tenni (Az érintett joga) 
Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit 
egyesületünknél vagy a kinevezett tisztviselőnknél nem sikerült megnyugtató módon 
rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni vagy 
bírósághoz fordulni. 

 

11 Adatbiztonság 

11.1 Az adatkezelések összhangban vannak a feltűntetett adatkezelési folyamatokkal 
Személyes adatot kizárólag a jelen „Adatkezelési Tájékoztató -és Szabályzat Internetes 
adatkezeléshez” nevezetű dokumentációban rögzített tevékenységekkel összhangban 
kezelünk, figyelve az adatkezelések céljaira. 

11.2 Beépített és Alapértelmezett adatvédelem [GDPR 25.cikk] 
Az adatok biztonságáról gondoskodunk és kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, 
hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtjuk, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó szabályok, adat -és 
titoktartással összefüggésben hatályos szabályok érvényre juttatásához és biztosításához, 
valamint mindezekhez igazítjuk az eljárási szabályainkat. 

11.3 A megfelelő technikai -és szervezési intézkedéseink irányultsága és felsorolása 
 A személyes adatok álnevesítése és titkosítása. 

mailto:movemberhungary@gmail.com
mailto:adatvedelem@uzletifellendules.hu
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 A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló 
képességének fennállása. 

 Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehessen állítani. 

 Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai -és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárás alkalmazása. 

 Az informatikai rendszereket és a munkásságunk során használt eszközöket tűzfallal 
védjük, valamint vírusvédelemmel láttuk el. 

 Az elektronikus adatokat elkülönítve, az egyesületnek erre fenntartott rendszerében 
kezeljük. 

 Minden adathoz csak és kizárólagosan az egyesület tagjai, megbízottjai, munkatársai 
férnek hozzá, szigorú jogosultságkezeléssel, ideértve a folyamatban levő 
munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokat is. Ezeket biztonságosan, elzárva tartjuk 
és tároljuk. 

 Az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más 
adatoktól elkülönítetten tároljuk. 

 A személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalunk. 
 Gondoskodunk az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, 

mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében. 
 Megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok 

helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentéseket hajtunk végre. 
 A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vettük az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. 

 Az adatokat olyan, megfelelő intézkedésekkel védjük, mely a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetőségét lehetetleníti el vagy legalább csökkenti 
annak kockázatát. 

 Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 
tekintettel vagyunk a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési 
megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást 
választjuk, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az egyesület számára. 

 Az adatvédelem biztosítása érdekében igénybe vettünk olyan szolgáltatást, amely egy 
esetleges adatvédelmi incidens esetén biztosít gyorseljárási folyamatokat. A 
szolgáltatás keretében került megfogalmazásra több dokumentáció is, többek között 
a jelen Adatvédelmi Tájékoztató -és Szabályzat Internetes Adatkezeléshez is, amely az 
adatkezelés megfelelő tájékoztatására szolgál, a szabályzatunk ismertetésére, illetve 
a hozzájárulások jogszerű begyűjtésére, valamint a bizonyítási eljárások könnyítésére 
stb. tett intézkedések is ide tartoznak. Ezekkel az intézkedésekkel eleget teszünk az 
adatvédelmi információk közzétételére vonatkozó kötelezettségeinknek. 
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 Az adatokkal kapcsolatos előírásoknak úgy felelünk meg, hogy többszörösen 
ellenőrizzük az adott személyes adatok jogalapját és szükség szerint adatvédelmi 
auditnak is alávetjük szervezetünket. 
 

12 Egyéb rendelkezés 

12.1 Az alapműködést biztosító sütik alkalmazására vonatkozó érdekmérlegelési teszt és 
annak eredménye 
Az alábbiakban szeretnénk az Olvasót tájékoztatni, hogy milyen jogos érdek alapján 
tekinthető arányos korlátozásnak [Alapműködést biztosító sütik alkalmazása] az, hogy az 
adatkezelő, tehát a Movember Magyarország Egyesület, az érintettek további 
beleegyezése nélkül is kezelni fogja az e szakaszban tárgyalt személyes adataikat. 

Továbbá szeretnénk tájékoztatni az Olvasót, hogy az általunk használt jogalap a 2011. évi 
CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
6. § (1) b) pontja. 

12.1.1 Adatkezelő jogos érdekének definiálása 
Jogos és kifejezett érdekünkben áll fenntartani egyesületünk honlapját, abból a 
célból, hogy szervezetünk bármikor elérhető legyen, több érdeklődőnek tudjunk 
különböző információkat biztosítani a szervezetünkről és a szolgáltatásainkról, 
illetve a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó árajánlat mihamarabbi kiállítását is így 
tudjuk biztosítani. 

12.1.2 Súlyozási ellenpontként szolgáló adatalanyi érdek 
Az ellenpóluson álló adatalanyi érdek az, hogy szervezetünk, a látogató minimális 
adatait a honlap használatakor begyűjti. 

12.1.3 Érintett alapjog 
Az érintett nem dönthet az alapműködést biztosító sütik alkalmazásáról. 

12.1.4 Kezelhető a személyes adat 
Igen, kezelhető. 

12.1.5 Indoklás 
A Movember Magyarország Egyesület, többek között abból a célból működteti a 
honlapját, hogy felhívja a magyar férfi közösség figyelmét az egészségmegőrzésre, 
a szűrőprogramok fontosságára, illetve a prosztatavizsgálatok egyik típusáról (PSA 
szűrés) szóló szolgáltatását hangsúlyossá tegye. Természtesen az egyesület 
érdekében áll a weboldal üzemeltetése, ugyanakkor azoknak a férfiaknak az 
érdekeltségébe is beletartozik a honlap további üzemeltetése, akik a Movember 
Magyarország Egyesület tevékenységének köszönhetik majd az egészségüket, 
életüket. Továbbá ezen férfiak családtagjainak érdekeltségébe is beletartozik a 
honlap további üzemeltetése. Nem beszélve azon férfiak köréről és ezen férfiak 
családtagjairól, akik már most tudnak arról nyilatkozni, hogy az egyesület 
tevékenysége mentette meg az életüket. 

Az egyesület az alapműködést biztosító sütik alkalmazásával tudja megvalósítani 
a weboldal biztonságos működését és a biztonságos működés ellenőrzését. 
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Az ellenpóluson álló adatalanyi érdek másodlagos. Az adatkezelő érdeke, valamint 
azon emberek érdeke elsőbbséget élvez, akik megnevezésre kerültek az indoklás 
első szakaszában, főleg, hogy az alapműködést biztosító sütik a látogatók 
azonosítása nélkül gyűjtenek információt. Az alapműködést biztosító sütik a 
honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek, aminek mellőzése 
visszaszorítaná a férfiegészséget támogató mozgalom további terjedését. 

Ezen elvek mentén kijelenthető, hogy az adatkezelés jogszerű. 

12.1.6 Ezen adatkategória kezelése érdekében tett védelmi intézkedések 
A 11. pontban [Adatbiztonság] megfogalmazott védelmi intézkedések, ideértve 
azt is, hogy az egyesület SSL titkosítást használ a teljes weboldalán. 

12.1.7 Összefoglaló 
Az egyesületi érdekeket a 12.1.1 pontban ismertettük, továbbá az ellenpóluson 
álló adatalanyi érdeket is meghatároztuk [12.1.2], definiáltuk. Meghatároztuk az 
érintett alapjogot [12.1.3]. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, miszerint, akkor 
kezelhető-e a személyes adat? -egyértelmű és világos, Igen kezelhető [12.1.4]. 
Ennek eredményeképp megállapíthatjuk, hogy az adatkezelés jogszerű. Mindezt 
indoklással támasztottuk alá [12.1.5], majd részleteztük az ilyen típusú adatok 
védelmi intézkedéseit [12.1.6]. 

Kérjük az Olvasó szíves tudomásulvételét. Csak és kizárólag, abban az esetben 
tegyen jognyilatkozatot az „Adatvédelmi Tájékoztató -és Szabályzat Internetes 
Adatkezeléshez” nevezetű dokumentáció elfogadására, ha az alapműködést 
biztosító sütik alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés, az Ön számára teljes 
mértékben elfogadható és egyetért vele! 

12.2 Panaszokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó érdekmérlegelési teszt és annak 
eredménye 
Az alábbiakban szeretnénk az Olvasót tájékoztatni, hogy milyen jogos érdek alapján 
tekinthető arányos korlátozásnak [Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés] az, hogy az 
adatkezelő, tehát a Movember Magyarország Egyesület, az érintettek további 
beleegyezése nélkül is kezelni fogja az e szakaszban tárgyalt személyes adataikat. 

Továbbá szeretném tájékoztatni az Olvasót, hogy az általunk használt jogalap a 2011. évi 
CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
6. § (1) b) pontja. 

12.2.1 Adatkezelő jogos érdekének definiálása 
Az adatkezelő, tehát a Movember Magyarország Egyesület jogos érdeke a 
hatályos nemzetközi szabályoknak, törvényeknek és rendeleteknek való teljes 
megfelelés, ezzel is elkerülve a közigazgatási bírság kiszabásának lehetőségét. 

Továbbá ugyanezen indok mentén, jogos érdekünk része az is, hogy az 
adatkezelőt, tehát a Movember Magyarország Egyesületet támadó, panaszokkal 
kapcsolatos bejelentések vagy bírósági jogorvoslati eljárások során, maximálisan 
tudjuk bizonyítani a jogszerű adatkezelésünket, illetve egy esetleges hibázás 
esetében meg tudjuk tenni, indokolatlan késedelem nélkül, a jogszerű adatkezelés 
visszaállítását és azon védelmi intézkedéseket, amelyek az érintett 
érdekeltségébe is beletartoznak. 
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12.2.2 Súlyozási ellenpontként szolgáló adatalanyi érdek 
A panaszbejelentés ellenére kezeljük az érintett személyes adatait. 

12.2.3 Érintett alapjog 
GDPR 17.cikk - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). 

12.2.4 Kezelhető a személyes adat 
Igen, kezelhető. 

12.2.5 Indoklás 
A panaszokkal kapcsolatos adatkezelés tekintetében, egy esetleges törlés 
esetében, csak hiányos információkat tudna az adatkezelő biztosítani az ügyben 
eljáró hivatalos szervek részére. Éppen ebből adódóan és a jogszerű adatkezelés 
bizonyítása okán, elengedhetetlen a panaszokkal kapcsolatos adatkezelés. A 
GDPR 17.cikkében megfogalmazott Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való 
jog”) d) pontjában világosan megfogalmazásra kerül, hogy az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül, törölni köteles az adatokat, amennyiben „a 
személyes adatokat jogellenesen kezelték”. Amíg a jogellenes adatkezelést nem 
állapítja meg valamely, ezen jogosultsággal és felhatalmazással rendelkező 
hivatali szerv (Érintett felügyeleti hatóság, Fő felügyeleti hatóság, Bizottság, 
Testület, Bíróság vagy bírói joggyakorlat), úgy az adat kezelhető. 

Továbbá az érintett jól felfogott érdeke a további adatkezelés, mivel így az 
adatkezelő meg tudja tenni a szükséges védelmi intézkedéseket a bejelentés 
ügyével kapcsolatban, ezzel is lehetőséget és teret ad annak, hogy a hibát vagy a 
hibázás vélelmezését az adatkezelő kezelje. 

12.2.6 Ezen adatkategória kezelése érdekében tett védelmi intézkedések 
Az adatkezelő minden esetben értesíti a hatóságot a bejelentés tényéről, illetve 
megteszi a szükséges védelmi intézkedéseket, ami az adott, sérelmezett ügyben 
ésszerű. Erről természetesen haladéktalanul értesíti a hatóságot. 

Továbbá az adatkezelő minden esetben együttműködik a hatósággal és minden 
tőle telhetőt megtesz az ügy lehető legpozitívabb lezárása érdekében. 

Minden panasszal kapcsolatos ügyben, az adatkezelő legjobb tudomása és 
szándéka szerint felveszi az érintettel a kapcsolatot, tájékoztatást ad Számára az 
eljárás folyamatairól, legalább a hatályos nemzeti és nemzetközi szabályok 
betartása mentén. 

12.2.7 Összefoglaló 
Az adatkezelői érdekeket a 12.2.1 pontban ismertettük, továbbá az ellenpóluson 
álló adatalanyi érdeket is meghatároztuk, definiáltuk [12.2.2]. Meghatároztuk az 
érintett alapjogot [12.2.3]. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, miszerint, akkor 
kezelhető-e a személyes adat? -egyértelmű és világos, Igen kezelhető [12.2.4]. 
Ennek eredményeképp megállapíthatjuk, hogy az adatkezelés jogszerű. Mindezt 
indoklással támasztottuk alá [12.2.5], majd részleteztük az ilyen típusú adatok 
további védelmi intézkedéseit [12.2.6]. 

Kérjük az Olvasó szíves tudomásulvételét. Csak és kizárólag abban az esetben 
tegyen jognyilatkozatot az „Adatvédelmi Tájékoztató -és Szabályzat Internetes 
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Adatkezelésre” nevezetű dokumentáció elfogadására, ha a Panaszokkal 
kapcsolatos adatkezelés, az Ön számára teljes mértékben elfogadható és egyetért 
vele! 

12.3 Hozzájárulás visszavonása 
A korábban megadott hozzájárulást visszavonó nyilatkozatot a 
movemberhungary@gmail.com és az adatvedelem@uzletifellendules.hu e-mail címekre 
együttesen megküldött elektronikus levélben, vagy a 1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. 
II/1. alatti levelezési címre, levélben küldhető meg. A sütikezelésre vonatkozóan a 
honlapon is lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonását 
követően, a korábban, az érintett által szolgáltatott adatok céljaira vonatkoztatva, az 
érintettet többé nem keressük meg, adataikat nem kezeljük. 

12.4 Kötelesek vagyunk törölni 
Kötelesek vagyunk törölni minden olyan, érdeklődővel, leendő vagy volt szolgáltatásunkat 
igénybe vevővel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az 
adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll 
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap. 

  

mailto:movemberhungary@gmail.com
mailto:adatvedelem@uzletifellendules.hu


 

23 
 

13 Összefoglaló táblázat a teljes adatkezelésről 
 

Adatkezelés 
megnevezése 

Adatkezelés 
célja 

Adatkeze
lés 

Jogalapja 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezel
és 

időtartam
a 

Megjegyzés 

A honlap 
látogatásához 

kapcsolódó 
adatkezelés - 

Alapműködést 
biztosító sütik 

[ld. 6.1.1.1] 

A honlap 
biztonságos 

működéséhez és 
a biztonságos 

működés 
ellenőrzéséhez 

használjuk. 

Jogos 
érdek 

Mely oldalak 
lettek 

megtekintve; a 
már kitöltött 

táblázatok 
értékeinek 
tárolása - 

adatok 
megjegyzése; a 

sütikezelés 
elfogadásának 

aktuális 
státusza; 
honlap 

értesítési 
üzenetei és a 
csökkentett 

funkcionalitású 
Google 

Analytics kód. 

A 
munkamen

et sütik 
tekintetébe

n a 
látogatói 

munkamen
et végéig. A 
használatot 

elősegítő 
sütik 

tekintetébe
n 6 hónapig. 

Érdekmegfele
lési teszt 
készült az 

adatkezelés 
megkezdése 
előtt, aminek 
eredménye 

jelen 
dokumentáci

óban is 
fellelhető. 

A honlap 
látogatásához 

kapcsolódó 
adatkezelés - 

Statisztikai célú 
sütik [ld. 
6.1.1.2] 

A hatékony és 
modern 

felhasználói 
élmény 

biztosítása, 
valamint a 
honlapunk 
fejlesztése 
érdekében 
használjuk. 

Az érintett 
hozzájárul

ása 

Mely oldalak 
lettek 

látogatva a 
felhasználó 

által, az 
oldalon belül 

hova 
kattintott, a 
felkeresett 

oldalak száma, 
az egyes 

munkamenete
k 

megtekintésén
ek ideje, 

valamint ide 
tartoznak a 

hibaüzenetek 
is. Google 

Analytics kód. 

Sütitől 
függően a 

munkamen
et végéig 

vagy 1 
percig, vagy 

24 óráig, 
vagy 90 

napig, vagy 
2 évig. 

- 
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A honlap 
látogatásához 

kapcsolódó 
adatkezelés - 

Célzó- és 
hirdetési sütik 

[ld. 6.1.1.3] 

Releváns, az Ön 
érdeklődési 

körének 
megfelelő 
hirdetések 

jelenjenek meg. 

Az érintett 
hozzájárul

ása 

A honlapunk 
használata 

során minden 
összegyűjtött 
információt 
együttesen 

használunk fel 
az Ön 

személyes 
adataival. 

Sütitől 
függően 90 
napig, vagy 
18 hónapig, 
vagy 2 évig. 

- 

A honlap által 
biztosított 

kapcsolatfelvét
el – 

Kapcsolatfelvét
el, Elérhetőségi 

adatok 
kezelése [ld. 

6.2.1.5] 

Személyes 
találkozó 

megvalósulása. 

Szerződés
es 

teljesítés 

Elérhetőségi 
adatok [Név; 
Telefonszám; 
E-mail cím; ld. 

6.1.2, 6.1.3] 

Gazdasági 
tevékenysé
gen belül 

értelmezve 
a 

szerződéses 
teljesítéstől 
számított öt 

év után, 
indokolatla

n 
késedelem 

nélkül 
törlésre 
kerül. 

- 

A honlap által 
biztosított 

kapcsolatfelvét
el – Űrlapok 

által biztosított 
felületen 

átadott adatok 
adatkezelése 

[ld. 6.2.2] 

Az árajánlat 
kérési folyamatot 

segíti és 
gyorsítja, 

valamint a 
mihamarabbi 

kapcsolatfelvétel
t szolgálja. 

Szerződés
es 

teljesítés 

Név; E-mail 
cím; 

Telefonszám; 
illetve meg 
lehet adni 

szabadszavas 
szöveget is. 

Gazdasági 
tevékenysé
gen belül 

értelmezve 
a 

szerződéses 
teljesítéstől 
számított öt 

év után, 
indokolatla

n 
késedelem 

nélkül 
törlésre 
kerül. 

- 

Kérdőívek 
adatkezelése 

[6.3] 

Közérdekű 
archiválás, 
valamint 

statisztikai célt is 
szolgál. 

Közérdek 
6.3.3 pontban 
részletezettek. 

Törlés nem 
lehetséges. 

Az 
adatalanyra 

nem 
visszavezethe
tő semmilyen 
körülmények 

között. 
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Hírlevelekkel 
kapcsolatos 

adatkezelés [ld. 
6.4] 

Egyesületünk 
ismertségének 

elősegítése, 
információszolgál

tatás és 
üzletszerzés 

céljából. 

Az érintett 
hozzájárul

ása 

Név; E-mail 
cím. 

Visszavonás
ig. 

- 

Állás 
betöltésére 
jelentkező 
személyek 
adatainak 

kezelése [ld. 
6.5] 

Az érintettet a 
végzettségének 
és érdeklődési 

körének 
leginkább 
megfelelő 

álláslehetőségekr
ől értesítést és 
tájékoztatást 
tudjunk adni, 

illetve az 
érintettel 
időpontot 

egyeztetünk, 
valamint a 
kiválasztást 

lebonyolítjuk, 
majd megkezdjük 

a közös 
együttműködést. 

Az érintett 
hozzájárul

ása 

Az érintett 
önéletrajzának 
és az ehhez 
kapcsolódó 
dokumentumo
knak (pl. 
képzettséget, 
iskolai 
végzettséget, 
büntetlen 
előéletet 
igazoló 
dokumentumo
k) kezelése 
tartozik ide. 

Visszavonás
ig 

- 

Panaszokkal 
kapcsolatos 

adatkezelés [ld. 
6.6] 

Jogi igények 
előterjesztése, 
érvényesítése 
vagy védelme. 

Jogos 
érdek 

Minden 
rendelkezésün
kre álló adat. 

Amíg igény 
érvényesíth

ető. 

Érdekmegfele
lési teszt 
készült az 

adatkezelés 
megkezdése 
előtt, aminek 
eredménye 

jelen 
dokumentáci

óban is 
fellelhető. 
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Védjegyoltalom
mal -és 

védjegyvédele
mmel 

kapcsolatos 
adatkezelés [ld. 

6.7] 

Igény 
érvényesítése. 

Jogos 
érdek 

Minden 
rendelkezésün
kre álló adat. 

Amíg igény 
érvényesíth

ető. 

1997. évi XI. 
törvény a 

védjegyek és 
a földrajzi 
árujelzők 

oltalmáról. 
 

A 
törvénykezés
ből adódóan 
nincs szükség 

a 
továbbiakban 
érdekmérlege

lési tesztre. 

Egyéb 
adatkezelések 

[ld. 6.8] 

Azelőtt adunk 
tájékoztatást, 

mielőtt az 
adatokat céljuk 

szerint 
felvennénk. 

Az érintett 
hozzájárul

ása 

Azelőtt adunk 
tájékoztatást, 

mielőtt az 
adatokat céljuk 

szerint 
felvennénk. 

Azelőtt 
adunk 

tájékoztatás
t, mielőtt az 

adatokat 
céljuk 
szerint 

felvennénk. 

- 

 

14 NAIH - szervezeti, személyzeti adatok 

14.1 A szerv hivatalos adatai 
A szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
 Faxszám: +36 (1) 391-1410 
 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 A honlap URL-je http://www.naih.hu 

14.2 A szerv hivatalos ügyfélszolgálata 
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata: 

 Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
 Faxszám: +36 (1) 391-1410 
 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 Online ügyintézés elérhetősége: http://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

A jelen dokumentáció 2018.07.03-tól visszavonásig hatályos. 

http://naih.hu/online-uegyinditas.html

