www.bunyevacok.hu adatkezelési és adatvédelmi szabályzata
A Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány a www.bunyevacok.hu weboldal tulajdonosa és
üzemeltetője. Fontosnak tartjuk, hogy lapunk látogatói biztonságban érezzék magukat a
weboldalunkon, így figyelünk a magánéletük és személyiségi jogainak védelmére.
Jelen adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása arról, hogy hogyan használjuk a
személyes adatokat, amelyek megfelelek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.
Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, kiemelten az alábbiakkal:
• Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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) („Rendelet”);
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (SzVMt.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.), • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány
címe: 6500 Baja, Eötvös u. 6/A
nyilvántartási száma: 03-01-0002579
Eljáró bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék
Adószám:18946172-1-03
Statisztikai számjel:18946172-7220-569-03
e-mail: iroda(kukac)bunyevacintezet.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő adatai és elérhetőségei:
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő
alkalmazását.
A személyes adatok
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A

könyvet megrendelő nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén túlmenően a weblapon tett
minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból:
ilyen pl. az IP-cím, amelyet a látogató internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az
internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan az
érintett meglátogatta az oldalunkat, de ilyenek az érintett által használt böngésző beállításai.
Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként
azonban ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk fel, amennyire
technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a
támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített)
vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.
A személyes adatok kezelésének köre
A személyes adatokat csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a
weboldal működéséhez és a könyv rendeléséhez. A személyes adatokat kizárólag az érintett
hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes
hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és ezt az adatkezelést jogszabály
lehetővé teszi. A személyes adatok biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért
megtesszük azon technikai és szervezési intézkedéseket melyek fontosak, hogy megvédjük az
általunk kezelt adatait, így megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek
visszaéléseit. Ebből következően kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak
ránk. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok mindig védve legyenek, a technikai
biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat
az új technológiai követelmények szerint.
Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek
A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:
• termék megrendelése és célba juttatása
A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezeljük:
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük
az érintett hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy
termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési
tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez,
mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi
kötelezettség írja elő számomra az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel
kapcsolatosan.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az
érintett vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekemre vonatkozik, például amikor a
megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszek igénybe (pl. kiszállítási
szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk
a belépési kísérleteket.
Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat
Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés
céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt
számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy
korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre

kerülnek, amint a jogszabályokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte
lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a
törlés veszélyeztetné az érintett jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges
aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.
Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános
adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver
naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása
hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:
• Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
• Az érintett hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
• Küldött adatmennyiség
• Az érintett által használt böngésző és verziószáma
• Az érintett által használt operációs rendszer
• Az éritnett internetszolgáltatója
• Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az éritnett számítógépének
kiosztott IP cím.
Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani
tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldal tartalmát.
Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalt és biztosítsuk
az IT rendszerek biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tároljuk, műszaki
elővigyázatosságból.
Sütik és webjelzők
A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit
automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő
meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit
elhelyező személy által meghatározott időtartamig.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a
webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő
számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja
kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt
szolgáltat a webszerver részére.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból
statisztika készíthető.
A bunyevacok.hu sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy
felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató
érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket
jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapjai, céljai
Az adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes
böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
az adatvesztés megakadályozása.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek
köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

A személyes adatok kezelése megrendelések leadásakor
a. A megrendelőnek csak látogatóként van lehetősége megrendelést leadni, a weblapon nincs
regisztrációs lehetőség. A látogatói megrendelésekhez megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és használjuk
fel. A megadott információkat az adatkezelés és a megrendelés teljesítésének idejére tároljuk.
Az adatok ezt követően törlésre kerülnek.
b. Vegyes A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk a
személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalon történő
visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl.
adatbiztonság fenntartása az IT rendszerünk elleni támadás esetén.
Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére
A személyes adatokat kizárólag a megrendeléseket kiszállító Magyar Posta részére
továbbítunk, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint, mely cég utánvételi
szolgáltatása által az ellenérték átvételéről is gondoskodik.
Az Ön jogai
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített
Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik
adatkezelés esetében)
Ön bármikor jogosult kérni, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy
egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
Ön bármikor jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása
esetén a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme
érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja a
személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
A személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szükségünk, azonban Ön jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
vagy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatjuk Önt a feloldást megelőzően.
(mindegyik adatkezelés esetében)
Ön bármikor jogosult kérni, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Töröljük az Ön személyes
adatait, ha nincs szükségünk a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük
vagy kezeltük,
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
jogi kötelezettségünk teljesítéséhez köteles vagyunk a személyes adatokat törölni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon
belül kivizsgáljuk, annak megalapozottságáról döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)
Panaszkezelés

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően
kezeltük, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérnénk, hogy
elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

