Adatvédelmi tájékoztató –
Helsinki.hu, Tamogass.helsinki.hu
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Magyar Helsinki Bizottság tájékoztassa az
érintetteket az adatkezelő tevékenységének támogatásával, valamint az adatkezelő
weboldalának látogatásával összefüggő adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és
jogérvényesítési lehetőségeikről.
1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője Magyar Helsinki Bizottság (Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.,
tel./fax: (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141, email: helsinki@helsinki.hu, adatvédelmi
nyilvántartási szám: NAIH-91930/2015.)
2. Adatkezelések és azok célja
2.1.
Az adatkezelő tevékenységének támogatásával összefüggő adatkezelés célja,
hogy az adatkezelő az adományokat könyvelje (a továbbiakban: a támogatás könyvelésével
összefüggő adatkezelés).
2.2.
Az adatkezelés további célja, hogy az adatkezelő az adományozóit, támogatóit
a későbbiekben az adományok, támogatások felhasználásáról és saját közcélú tevékenységéről
tájékoztassa, részére további adományozásra, támogatásra vonatkozó felhívásokat küldjön (a
továbbiakban: támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelés).
2.3.
Az adatkezelés célja végül, hogy az adatkezelő honlapja látogathatóságát, a
rendszer működőképességét biztosítani tudja, (az adatkezelés az internetes oldal
működtetéséhez elengedhetetlen), valamint látogatottsági statisztikák készítése (a
továbbiakban: weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés).
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.
3. A kezelt adatok köre
3.1.
A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatkezelő – az
adományozás, támogatás érintett által választott kódja függvényében – kezeli, illetve kezelheti
az érintett nevét, lakcímét, emailcímét, telefonszámát, az adomány összegét, a támogatás
időpontját, valamint bankszámlaszámát.
3.2.
A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelés során az adatkezelő a
3.1. pontban megjelölt adatokon túl kezeli az érintett azon nyilatkozatára vonatkozó adatot,
hogy kíván-e a továbbiakban a támogatói kommunikáció során tájékoztatókat, felhívásokat
kapni.
3.3.
A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés során rögzítésre kerül a
felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó IP címe, böngésző
és operációs rendszer típusa.
4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő elsősorban az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása alapján
kezeli a személyes adatokat, kivételesen törvény adatkezelést lehetővé vagy kötelezővé tevő
rendelkezése alapján.
4.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az érintett az adomány,
támogatás befizetésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adományával, támogatásával
kapcsolatos adatait az adatkezelő kezelje. Ezen adatok megőrzését mint amelyek a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szerepelnek,
előírja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
4.2. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy ezeken felül megadja-e a támogatói
kommunikációhoz szükséges személyes (elérhetőségi) adatait, és hozzájárul-e azok támogatói
kommunikáció céljaira való felhasználásához. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatait ezen
ráutaló magatartásokkal (az adományozással a támogatással, a további adatok megadásával)
teszi meg.
4.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés alapvetően az érintett önkéntes
elhatározásán alapul. További jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése a a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében.
5. Az adatkezelés időtartama
5.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés esetében az adatokat a
keletkezésüktől számított nyolc évig őrzi meg az adatkezelő.
5.2. A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelést az adatkezelő egészen addig
folytatja, ameddig az érintett nem nyilatkozik úgy, hogy a továbbiakban nem kíván a
támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelés részese lenni, nem kér további
tájékoztatást, vagy nem kéri adatainak törlését.
5.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés legkésőbb a látogatottsági
statisztikák elkészítéséig tart, amely periodikusan, 5 évente történik meg.
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
6.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatokhoz az
adatkezelő munkatársai, valamint különböző ellenőrzések esetén az adóhatóság vagy a
bíróság férhet hozzá. Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatóságok az
ellenőrzési jogosítványaikat ne használhassák fel az adományozók, támogatók kilétének
azonosítására.
6.2. A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezeléshez az adatkezelő munkatársai,
valamint a honlap fejlesztésével és fenntartásával, valamint az informatikai rendszer

karbantartásával foglalkozó adatfeldolgozók (Innowatio Betéti Társaság, cím: Detrekő utca
12., cégjegyzékszám: 01-06-787643, adószám: 24854982-1-42, Datalytics Solutions Kft.,
cím: Detrekő utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-270527, adószám: 25358159-2-42, Dialóg
Interaktív Kft., cím: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác u 20. A. lház. 3., cégjegyzékszám: 13-09121654, adószám: 13458465-2-13 és név: Tóth Bernadett e.v., székhely: 1192 Bp., Határ út 16.,

adószám: 65839759-2-43) férhet hozzá.

6.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezeléshez az adatkezelő munkatársai, valamint
a honlap fejlesztésével és fenntartásával, valamint az informatikai rendszer karbantartásával
foglalkozó adatfeldolgozók (Innowatio Betéti Társaság, cím: Detrekő utca 12.,
cégjegyzékszám: 01-06-787643, adószám: 24854982-1-42, Datalytics Solutions Kft., cím:
Detrekő utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-270527, adószám: 25358159-2-42 Dialóg Interaktív
Kft., cím: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác u 20. A. lház. 3., cégjegyzékszám: 13-09-121654,
adószám: 13458465-2-13 és név: Tóth Bernadett e.v., székhely: 1192 Bp., Határ út 16., adószám:
65839759-2-43) férhet hozzá.

7. Az érintettek jogai
Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30
napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési
vagy email címén kérheti az érintett, úgy, hogy érintettségét igazolja.
Az érintettek az adatkezelő elérhetőségein kérhetik személyes adataik törlését és
helyesbítését, tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Az adatkezelő e kéréseknek
haladéktalanul eleget tesz, kivéve, ha az adatok megőrzését törvény kötelezően előírja.
Az érintettek az adatkezelő elérhetőségein bármikor megtilthatják, hogy adataikat támogatói
kommunikáció céljaira az adatkezelő felhasználja. Ebben az esetben adatait az adatkezelő
úgynevezett tilalmi listára helyezi.
8. A jogérvényesítés lehetőségei
Az érintett, ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez
fűződő jogát, akkor első lépésként vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot valamely
elérhetőségén annak érdekében, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, úgy az érintettek bejelentést tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (ennek részleteiről bővebben:
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) vagy keresettel élhet a Fővárosi Törvényszéken
vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken. Ennek részleteiről
lásd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 22. §-át.
9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a kapcsolattartási címben, az
adatkezelés helyében változás áll be, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés
megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó
tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
Legutóbbi módosítás dátuma: 2015.12.17.

