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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének honlapjának használata során, az általa kiadott 

AranyPajzs folyóiratban cikkek publikálása kapcsán Ön egyes személyes adatait is átadja az 

egyesület, mint adatkezelő részére.  

A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége kötelezettséget vállal a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban, valamint az hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak betartására. 

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

 

Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő) 

székhely:   1118 Budapest, Regős utca 14. 7. em. 31 

nyilvántartási szám:  13-02-0007693 

adószám:   19167570-1-43 

képviseli:   Várfalvi Marianna, elnök 

e-mail: info@mvszsz.hu, valamint  

szerkesztoseg@aranypajzsfolyoirat.hu  

 

2. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében 

 

2.1. Személyes adatok meghatározása 

Személyes adat minden információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes 

személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül 

vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, 

helyszínhez köthető adat, online azonosító vagy egy, illetve több különleges ismertető jelhez, 

amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális 

vagy szociális identitását jelenti, amelyek alapján az illető beazonosítható. Ide tartozik pl. az 

Ön neve, telefonszáma, címe, valamint minden adata, amelyet Ön a regisztráció és a 

vevőszámlája létrehozása során velünk közöl. Nem tartoznak ide viszont a statisztikai adatok 

vagy az álnevesített adatok, amelyeket webáruházunk meglátogatásakor gyűjtünk és 

közvetlenül nem kapcsolhatók az Ön személyéhez. 

 

2.2. A következő személyes adatokat kezeljük a honlap használata kapcsán 

 

2.2.1. Tájékoztatásnyújtás, kapcsolattartás 

 

2.2.1.1. Tájékoztatás az ügyfélszolgálati űrlapot beküldő felhasználó számára 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

A honlapon található űrlapot beküldő személy részére a 

megjelölt témában tájékoztatás nyújtása. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás. 

Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő. 
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Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Név (kötelező: tájékoztatást kérő azonosítása érdekében 

szükséges), e-mail cím, továbbá a tájékoztatás kérő döntése 

alapján: 

− címadatok (postai úton történő válaszadáshoz szükséges) 

vagy 

− telefonszám (telefonon történő válaszadáshoz szükséges), 

valamint 

− a kapcsolatfelvétel okának kifejtése. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de 

bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott 

személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, 

amelyeket jogszabályban biztosított jogok érvényesítése 

érdekében őrzünk meg 5 évig. Az Adatkezelő a szerzői jogi 

jogosultságra tekintettel törlést nem hajt végre szerzői jogra 

vonatkozó megkeresések, megszűnése esetén a jogszabályban 

rögzített megőrzési kötelezettségeknek megfelelően jár el. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és 

a 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor további harmadik 

fél bevonására. Nem általános témák (például szerzői jogi 

kérdések) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési 

szabályok alkalmazandók. 

 

2.2.1.2. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (ideértve 

a honlapon keresztüli sajtómegkereséseket is). 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás. 

Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel okának kifejtése. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de 

bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott 

személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, 

amelyeket jogszabályban biztosított jogok érvényesítése 

érdekében őrzünk meg 5 évig, illetve az Adatkezelő a szerzői 

jogi jogosultságra tekintettel törlést nem hajt végre szerzői jogi 

kérdésekben, megszűnése esetén a jogszabályban rögzített 

megőrzési kötelezettségeknek megfelelően jár el. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

A 2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és 

a 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 
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adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor további harmadik 

fél bevonására. Nem általános témák (például szerzői jogi 

kérdések) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési 

szabályok alkalmazandók. 

 

2.2.1.3. Tájékoztatás nyújtása telefonon 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

Válaszadás olyan kérdésekben, ügyekben, amelyek 

megválaszolása nem igényel írásbeliséget. Ilyen esetekben 

személyes adatok kezelése kizárólag olyan esetben történik, 

amikor a tájékoztatást kérő visszahívása szükséges (és 

elegendő) a válaszadáshoz. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás. 

Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Név, telefonszám, kapcsolatfelvétel oka. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A kapcsolatfelvétel során megadott nevet, telefonszámot és 

kérdést a visszahívásig, de legfeljebb 5 munkanapig tároljuk. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

 

2.2.1.4. Feliratkozás értesítőre 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

A cikkek megjelenéséről szóló értesítők elküldésére az ún. 

double opt-in eljárást alkalmazzuk, vagyis csak akkor küldünk 

Önnek értesítőt e-mailben, ha Ön előtte kifejezetten 

visszaigazolta, hogy értesítő-szolgáltatásunkat aktiválni 

kívánja. Ebben az esetben egy e-mail értesítést küldünk Önnek 

azzal a kéréssel, hogy az e-mailben található linkre kattintva, 

igazolja vissza, hogy értesítőnket szeretné megkapni.   

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Értesítő küldésre történő feliratkozás regisztrálása. 

Az adatkezelés érintettje: Értesítőre feliratkozó. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

Törlését az értesítőküldési adatbázisból bármikor kérheti a 

szerkesztoseg@aranypajzsfolyoirat.hu e-mail címre írt 
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levélben vagy a hírlevél alján található leiratkozási linkre 

kattintva. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és 

a 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

 

 

2.2.1.5. Közösségi oldalakon való megjelenés 

Az adatkezelés 

megnevezése, leírása: 

A MVSZSZ közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart az 

egyesület tevékenysége iránt érdeklődőkkel. 

Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és 

beállítási tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi 

nyilatkozatában talál: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 

https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-

guidelines 

Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk 

(a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com 

(továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. 

Honlapunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a 

beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenik a beépülő 

modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt 

a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön 

tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be 

van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő 

modul által küldött információkat továbbítja a Facebook 

profiljára. Ha használja a beépülő modult (pl.: rákattint a "tetszik" 

gombra, vagy kommentet hagy hátra), úgy ezek az információk 

is továbbítódnak az Ön Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg 

információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az 

Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy 

használta-e a beépülő modult, vagy sem. Az adatok 

továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki 

Facebook profiljából még mielőtt honlapunkat megtekintené.  

Az adatkezelés 

jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az e-Privacy 

Irányelv előírásai jelentik. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon. 

Az adatkezelés érintettje: A honlap látogatója. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által 

nyilvánossá tett információk. 

Az adatkezelés 

időtartama (a tervezett 

megőrzési idő): 

Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége 

az adatokat törölni. 

mailto:szerkesztoseg@aranypajzsfolyoirat.hu
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Az adatkezeléssel 

érintett harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

A Facebook, a YouTube, az Instagram önálló adatkezelők, a 

Facebook plugin vonatkozásában a Facebook közös adatkezelő. 

 

 

 

2.2.2. Adatkezelések cikkek közzététele kapcsán 

 

2.2.2.1. E-mailben kiküldött felkérések 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

A szerkesztőség munkatársai általános tartalmú felkérést vagy 

közvetlen, konkrét cikkre vonatkozó felkérést küldenek cikkek 

közzététele vonatkozásában. Ebből a célból a szerkesztőség 

munkatársai kizárólag a megkeresett személyek kapcsán 

munkahelyük által közzétett vagy nyilvánosan hozzáférhető 

szakmai adatbázisban, egyéb releváns nyilvántartásban 

elérhető adatokat használhatják fel, illetve szervezeti 

egységeknek, azok vezetőinek szóló olyan általános felkérést 

küldhetnek, amelyet a megkeresett szervezeten belül 

továbbítanak érdeklődő munkatársak részére. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke, amely 

jogos érdek magas színvonalú szakmai cikkek megjelentetése 

a védőnői munka színvonala, sikeressége, elismertsége 

növelése érdekében, a védőnők szakmai munkájának 

támogatása. 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kiadott folyóiratban magas színvonalú 

szakmai cikkek megjelentetése. 

Az adatkezelés érintettje: Felkért szerzők, publikálásra felkért személyek, illetve 

megkeresett szakmai kapcsolattartók. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

A felkérésben szereplő személy neve és tudományos fokozata, 

munkaköre/beosztása és munkahelye, e-mail címe, 

kapcsolatfelvétel okának kifejtése (konkrét felkérés esetében 

publikáció címe). 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A megkeresett személynek bármikor lehetősége van a 

kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatok törlését 

kérni. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és 

a 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 
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2.2.2.2. Nyilvántartás kiküldött felkérések státuszáról 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

A szerkesztőség munkatársai általános tartalmú felkérést vagy 

közvetlen, konkrét cikkre vonatkozó felkérést küldenek cikkek 

közzététele vonatkozásában. Ebből a célból a szerkesztőség 

munkatársai kizárólag a megkeresett személyek kapcsán 

munkahelyük által közzétett vagy nyilvánosan hozzáférhető 

szakmai adatbázisban, egyéb releváns nyilvántartásban 

elérhető adatokat, illetve szervezeti egységeknek, azok 

vezetőinek elérhetőségi adatait használhatják fel. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke, amely 

jogos érdek magas színvonalú szakmai cikkek megjelentetése 

a védőnői munka színvonala, sikeressége, elismertsége 

növelése érdekében, a védőnők szakmai munkájának 

támogatása. 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kiadott folyóiratban magas színvonalú 

szakmai cikkek megjelentetése. 

Az adatkezelés érintettje: Felkért szerzők, publikálásra felkért személyek, illetve 

megkeresett szakmai kapcsolattartók. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

A felkérésben szereplő személy neve és tudományos fokozata, 

munkaköre/beosztása és munkahelye, e-mail címe, 

kapcsolatfelvétel okának kifejtése (konkrét felkérés esetében 

publikáció címe), a felkérés státusza. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A megkeresett személynek bármikor lehetősége van a 

kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatok törlését 

kérni. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.3. pont alatti dokumentumtárolási tárhelyszolgáltató és a 

2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

 

2.2.2.3. Regisztráció cikkek beküldése céljából 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

Regisztrációs adatok megadása cikkek közzététele érdekében. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet előírásai 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Szerzői fiók létrehozása. 

Az adatkezelés érintettje: Regisztráló szerző. 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Szerző(k) neve és tudományos fokozata, munkaköre/beosztása 

és munkahelye, e-mail címe, ORCID azonosítója, 

kapcsolattartó szerző neve és tudományos fokozata, levelezési 
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címe, e-mail címe, telefonszáma, esetleges szerzői 

munkamegosztásra vonatkozó adatok, szerzői fiók felhasználó 

neve és jelszava, a rögzítés időpontja, IP-cím, böngésző típusa 

(részleges OS  adatokkal) 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti a 

szerkesztoseg@aranypajzsfolyoriat.hu e-mail címre írt 

levélben. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és 

a 2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

 

 

2.2.2.3. Cikk beküldése (szerződéskötés) 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

A formai kritériumoknak megfelelő cikk közzétételéhez 

szükséges adatok, nyilatkozatok megadása, feltöltése a szerzői 

fiókba vagy megküldése elektronikus levélben, eredeti szerzői 

nyilatkozatok postai megküldése. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet, a Ptk. és a 

szerzői jogi törvény előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, továbbá a 

társszerző(k) kapcsán megadott adatok vonatkozásában a 

társszerző(k) hozzájárulásának igazolása a társszerzői 

nyilatkozat révén 

Az adatkezelés célja: Cikk közzétételéhez szükséges adatok, nyilatkozatok 

beszerzése. 

Az adatkezelés érintettje: Cikk szerző(i). 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

Szerző(k) neve és tudományos fokozata, munkaköre/beosztása 

és munkahelye, e-mail címe, ORCID azonosítója, 

kapcsolattartó szerző neve és tudományos fokozata, levelezési 

címe, e-mail címe, telefonszáma, esetleges szerzői 

munkamegosztásra vonatkozó adatok, cikk (kézirat) címe, 

valamint tartalma, közzétételhez szükséges szerzői, illetve 

társszerzői nyilatkozatok és azokon szereplő aláírások, szerzők 

jóváhagyásában, támogatások és/vagy érdekeltségek 

megadásában, köszönetnyilvánításban, etikai 

megfelelőségben, eredmények közölhetőségére vonatkozó 

nyilatkozatban, etikai engedélyben szereplő személyes adatok, 

a szerzői fiókba való rögzítés időpontja, IP-cím, böngésző 

típusa (részleges OS  adatokkal). 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

A cikk közzététele előtt a megküldött adatok, nyilatkozatok 

törlését bármikor kérheti a 

szerkesztoseg@aranypajzsfolyoriat.hu e-mail címre írt 

levélben. Az adatok megadása, nyilatkozatok Adatkezelő 

részére megküldése több lépésben is történhet, azonban a 

közzététel feltétele a teljeskörű dokumentáció megléte. A cikk 
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megjelenése után az Adatkezelő a szerzői jogi jogosultságra 

tekintettel törlést nem hajt végre, megszűnése esetén a 

jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségeknek 

megfelelően jár el. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.3. pont alatti dokumentumtárolási tárhelyszolgáltató, a 

2.4.2. pont alatti levelezési és hoszting tárhelyszolgáltató és a 

2.4.1. pont alatti szerkesztőségi munkatársak, mint 

adatfeldolgozók. 

 

2.2.2.3. Cikk közzététele (szerződés teljesítése) 

Az adatkezelés 

megnevezése: 

Az elkészült, elfogadott cikk közzététele online és nyomtatott 

formában. 

Az adatkezelés jogszabályi 

háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet, a Ptk. és a 

szerzői jogi törvény előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontjával összhangban a létrejött szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés célja: Közzététel online és nyomtatott folyóiratként (archiválás). 

Az adatkezelés érintettje: Cikk szerző(i). 

Az adatkezelés tárgya (a 

kezelt adatok köre): 

A cikkben a szerző(k) által feltüntetett személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama 

(a tervezett megőrzési idő): 

Az Adatkezelő a szerzői jogi jogosultságra tekintettel törlést 

nem hajt végre, megszűnése esetén a jogszabályban rögzített 

megőrzési kötelezettségeknek megfelelően jár el. 

Az adatkezeléssel érintett 

harmadik felek 

(adattovábbítások, közös 

adatkezelők, 

adatfeldolgozók): 

A 2.4.2. pont alatti tárhelyszolgáltató és a 2.4.1. pont alatti 

szerkesztőségi munkatársak, mint adatfeldolgozók, a 

publikációk kapcsán előírt adatbázisokba való 

adatszolgáltatások (bővebben http://www.oszk.hu oldalán) 

részére jogszabályban rögzített adattovábbítás történik. 

 

 

2.3. További adatkezelések 

Amennyiben a MVSZSZ további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt 

az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 

adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 

adatkéréseit a MVSZSZ-nek teljesítenie kell. A MVSZSZ az adattovábbításokról a Rendelet 

elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban 

nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor 

továbbított a MVSZSZ), amelynek tartalmáról kérésére a MVSZSZ tájékoztatást nyújt, kivéve, 

ha a tájékoztatását törvény kizárja. 
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2.4. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó 

tevékenységükről 

 

2.4.1. Szerkesztőségi munkatársak 

Az Adatkezelő a szerkesztőségi munkatársai (felelős kiadó, főszerkesztők, szerkesztőségi 

koordinátor, szerkesztőbizottság tagjai, szerkesztőségi titkár, tördelő, online megjelenésért 

felelős személy) a folyóirat impresszumában vannak feltüntetve, munkájukat vállalkozási vagy 

megbízási szerződés keretében látják el, amellyel összefüggésben adatfeldolgozási 

megállapodás is aláírásra került. 

 

2.4.2. Levelezési és hoszting tárhelyszolgáltatás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3617892789 

A tarhely.eu a vele kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a 

szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. Adatvédelmi előírásait itt 

olvashatja: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf 

 

2.4.3. Felhőalapú dokumentumtárolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az Adatkezelő a Google Drive szolgáltatást veszi igénybe. A Google Ireland Limited 

szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak 

(https://support.google.com/drive/topic/2428743?hl=hu) megfelelően végzi adatkezelési 

tevékenységét. 

 

2.4.4. Facebook plugin beépülő modullal összefüggő közös adatkezelés 

A közös adatkezelő megnevezése: Facebook Inc. 

A közös adatkezelő levelezési címe: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

A közös adatkezelő elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour Dublin 2, Ireland 

A Facebook, mint közösségi platformot működtető és beépülő modulok szolgáltatója a rá 

irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi 

adatkezelési tevékenységét. 

 

 

3. Adatbiztonsági intézkedések 

 

Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes 

adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai és 

szervezeti intézkedéseket tett a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvja az 

adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől. Senki 

nem tud ugyan teljes védelmet biztosítani, de a honlap és egyéb az Adatkezelő rendszereit 

technikai és szervezeti intézkedésekkel meg tudja az Adatkezelő védeni, hogy illetéktelen 

személyek által az Ön adatai ne vesszenek el, ne semmisüljenek meg, azokhoz ne férhessenek 

illetéktelenek hozzá, ne változtathassák meg és ne terjeszthessék azokat. 
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3.1. Internet-biztonság 

Az Adatkezelő honlapja böngészőjén keresztül szabványosított biztonsági intézkedéseket 

használ: az ún. SSL-titkosítást. Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni 

azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az 

SSL háromszoros védelmet nyújt: 1) a továbbított adatok titkosításra kerülnek 2) biztosított, 

hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került 3) 

ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez. 

A használt adatok titkosítás tehát SSL-lel történik – ún. SSL-titkosítás. Az SSL-védett 

tartományokat böngészőjében a lakat szimbólumról ismerheti fel. A biztonságos kapcsolatok 

általában címükben is felismerhetők, amelyek „https://" kezdetűek. Ha Ön a lakat jelre duplán 

kattint, részletesebb információt kap a biztonsági tanúsítványról. 

 

3.2. Tűzfalak alkalmazása 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő védekezzen a kiber-támadásokkal és csalásokkal 

szemben, tűzfalakat használ. Ennek megfelelően dolgozza fel, kezeli a személyes adatokat is. 

 

3.3. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő minden munkatársának kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos 

titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat. A biztonsági intézkedéseket az 

Adatkezelő a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozza. 

 

3.4. A felhasználó felelőssége 

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni 

a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás 

esetén megfelelően frissíteni. 

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az 

Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni 

a felhasználó hozzáférését. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját 

belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a hozzáféréséhez való jogát, 

amennyiben a felhasználó megsérti a vonatkozó szerzői jogi vagy személyiségi jogi 

jogszabályok rendelkezéseit. 

 

A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az 

adatokat jogszerűen adja meg. 

 

A felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet 

élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó 

kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik. 

 

3.5. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. 

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti 

adattartalom visszaállítható. 
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4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

 

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, 

hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát. 

 

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. 

Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. 

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 

két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem 

okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja 

meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri. 

 

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. alatt bővebben). 

 

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó 

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

 

4.1. Az adatkezelés során Önt megilleti: 

a tájékoztatáshoz való 

jog és a 

hozzáféréshez való 

jog: 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az 

Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja 

Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor 

került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat, 

illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai 

kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt 

tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult 

észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni; 
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az adatok 

helyesbítéséhez való 

jog: 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a 

személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az 

Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget 

tesz; 

az adatok törléséhez 

való jog: 

Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 

azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi 

az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes 

adatok további kezelésére; 

az adatkezelés 

korlátozásához 

(zároláshoz) való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 

hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és 

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e. 

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá 

esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

az 

adathordozhatósághoz 

való jog: 

mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön 

joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött 

szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja 

vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem 

alkalmazható; 

  
a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
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(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű 

feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) 

bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt 

esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása 

esetén), illetve  

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön 

hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a 

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 

tájékoztatja. 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett 

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 

szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), 

amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint. 

 

4.2. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, 

akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

 

Hatályba lépése: 2022. június 9. 
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