ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett III. Budapesti
Demográfiai Csúcs (Budapest, 2019. szeptember 5-6.) esemény weboldalán, illetve az
eseményen történő adatkezelésre vonatkozik.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az
Adatkezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és az
Adatkezelő megbízásából az Adatfeldolgozó a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Társaság”).
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Az Adatkezelő székhelye (címe): 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Az Adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Az adatfeldolgozóként eljáró Szolgáltató elérhetőségei:
A Szolgáltató székhelye (címe): 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-283975
A Szolgáltató e-mail címe: rendezveny@bdfelsoacsalad.hu
A Szolgáltató honlapja: https://bdselsoacsalad.hu
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban:
„Tájékoztató”), melyben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat, valamint
az Ön jogait és jogorvoslati lehetőségeit ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint. A jelen Tájékoztató
bemutatja, hogy a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó hogyan kezeli az Ön személyes adatait. A
jelen Tájékoztató információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól és
jogorvoslati lehetőségeiről is.
A jelen Tájékoztató az online és offline adatgyűjtésre, így a Szolgáltató weboldalán és a
rendezvényeken gyűjtött személyes adatokra terjed ki.
A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Szolgáltató az adatfeldolgozó.
Adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a fent jelzett
elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.
Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes
adatait, illetve az egyes célokra gyűjtött különböző személyes adatokat meddig tároljuk.
Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatkezelési célok nem minden esetben vonatkoznak mindenkire.
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A Szolgáltató személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbít.
Amennyiben a Szolgáltatót egy másik vállalat felvásárolja vagy egy másik vállalattal egyesül,
az Ön személyes adatait a jogutóddal megoszthatjuk.
Személyes adatait az erre felhatalmazott munkatársaink vagy megbízottjaink a szükséges
mértékű ismeret („need-to-know”) elve alapján kezelik attól függően, hogy azokat milyen
célokra gyűjtöttük.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR
tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az
adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti az adataihoz történő
hozzáférést, adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos
érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön adatvédelmi
jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket.
Hangsúlyozzuk, hogy Ön adatvédelmi jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmeit az
Adatkezelőhöz, valamint a Szolgáltatóhoz is címezheti, amelyek elérhetőségeit a jelen
tájékoztató elején találja.

A Társaság különösen az alábbiakra hívja fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a
Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Tájékoztatáshoz való jog:
Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek
tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb
jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője
személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről (ha releváns), a
személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy
harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati
lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá,
amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett
személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az
információkkal. A Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre
bocsátásával adja meg.
Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz
hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a
személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és
jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának
jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó
információkat.
Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb
részleteiről a Társaság az Ön kérésére tájékoztatást ad.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek
fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön kérésére személyes adatait,
amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen
kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak 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 a Társaság jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek 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.
A Társaság Önt, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a
Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A jogok gyakorlásának keretei:

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve,
ha Ön azt másként kéri.
Ha a Társaság nem tesz 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 az illetékes adatvédelmi
felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1125
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/).
A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is
– kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az Ön személyazonosságát.
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése
szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Ön
jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag
kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha
az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Az Ön rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást
a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per
Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság
(törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:
www.birosag.hu
Mindent megteszünk, hogy a velünk megosztott személyes adatai tekintetében, ahol lehetséges
rendelkezési jogot biztosíthassunk Önnek. A személyes adatai felett az érintetti jogainak
gyakorlása mellett a következő mechanizmusok segítségével rendelkezhet:
• Sütik (cookie-k) és hasonló technológiák: a hozzájárulásával kapcsolatban (a) az
adatkezelési hozzájárulások kezelésére szolgáló megoldásunkkal (ajánlott
sütibeállítások alkalmazása vagy későbbi módosítása) vagy (b) a böngészőjében
állíthatja be, hogy mely cookie-kat és hasonló technológiákat nem engedélyez, hogy

értesítést kapjon ezek használatáról. Ezzel kapcsolatosan bővebb információkat Süti
tájékoztatónkban talál (https://bdselsoacsalad.hu/assets/doc/suti_tajekoztato.pdf).
A személyes adatait megfelelő (az alábbiakban meghatározott) intézkedésekkel tartjuk titokban
és biztonságban. Tájékoztatjuk azonban, hogy az alábbi védelmi intézkedések nem terjednek ki
azokra az információkra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például harmadik fél által
üzemeltetett közösségi weboldalakon önként oszt meg. Minden ilyen megosztásra és hasonló
tevékenységre az adott weboldal adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.
A személyes adatai tárolására szolgáló működési környezetben az adatkezelésekkel
kapcsolatban a lehetséges kockáztok alapján arányosan elvárható biztonsági intézkedéseket
tettünk a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására.
Fontos, hogy Ön is tegyen személyes adatainak biztonságáért. Online fiók létrehozása során,
kérjük, válasszon nehezen kitalálható jelszót és azt soha ne ossza meg másokkal. Kérjük, a
jelszavát tartsa titokban, illetve felelősséggel használja a fiókjait. Amennyiben közös vagy
nyilvános számítógépet használ, soha ne engedélyezze, hogy a használt böngésző/alkalmazás
megjegyezze a bejelentkezési azonosítóját/email címét vagy jelszavát, és mindig jelentkezzen
ki, ha már nem használja a számítógépet. Kérjük, használja a honlapunkon található
sütibeállításokat.
Cookie-k és hasonló technológiák. A sütibeállítások kezeléséhez, valamint a Szolgáltató által
használt cookie-kra és a felhasználási céljukra vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük,
olvassa el Süti tájékoztatónkat.
A Szolgáltató által készített fényképek és videófelvételek kezelésével kapcsolatos további
információk:
A Szolgáltató az általa szervezett eseményeken fényképeket és videófelvételt készít az ott
megjelent érintettekről. A Szolgáltató az eseményeken készült fénykép- és videófelvételeket az
esetleges megjelenésükig zártan kezeli: a szóban forgó fényképeket és videófelvételeket
hálózatán, elkülönített mappában tárolja elektronikusan.
A Szolgáltató az érintettek számára az adatkezelést megelőzően lehetőséget biztosít arra, hogy
nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e vagy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a róluk készült
fényképeket és videófelvételt a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően
felhasználja (ide nem értve a fentiek szerint az érintett nyilvános közéleti szerepléséről készült,
valamint a tömegfelvételeket). A készített fényképek és videófelvétel a hozzájárulásokkal
összhangban kerülnek felhasználásra elsősorban a Szolgáltató közösségi oldalán
(https://www.facebook.com/csaladbaratmagyarorszag/) és honlapján történő közzététel
céljával. A Szolgáltató a közösségi oldalán és honlapján az érintettekről készített képeket és
videófelvételt posztok, beszámolók és médiatár formájában teszi közzé, melyeket a közösségi
oldalt és honlapot követő vagy azt meglátogató természetes személyek ismerhetnek meg; a
hozzájárulás megadásával az érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
fenntartja a jogot a fényképek és videófelvételek jelen Tájékoztató szerinti közzétételére,
melyet illetően a Szolgáltató lehetővé teszi az érintetti jogok érvényesíthetőségét az
adatkezeléssel érintett természetes személyek számára. Amennyiben indirekt módon fénykép
és videófelvétel készül azon természetes személyekről, akik nem járultak hozzá az
adatkezeléshez (pl. mert a hozzájárulását megadó természetes személyről készült fotó, az
érintett egyéb személy pedig a videófelvétel hátterében bármely módon feltűnik, megjelenik),

a Szolgáltató úgy gondoskodik arról, hogy ezen személyek adataihoz fűződő önrendelkezési
joga ne sérüljön, hogy a fényképeket és videófelvételt, melyeken szerepelnek, nem teszi közzé,
illetőleg nem teszi elérhetővé a nagy nyilvánosság számára vagy csupán az érintett
kitakarásával/felismerhetetlenné tételével. A Szolgáltató haladéktalanul törli az azon érintettről
készült fényképet és videófelvételt, aki utólag kérelmezi a róla készült fénykép és videófelvétel
törlését (függetlenül attól, hogy a Szolgáltató közzétette-e a fényképet és videófelvételt).
Emellett a Szolgáltató az érintett nyilvános közéleti szerepléséről készült, valamint a
tömegfelvételeket is törli, amennyiben az érintett jogszerűen él tiltakozási jogával.
A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatának változása esetén a jelen Tájékoztatót felülvizsgáljuk.
Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk
(például: jogszabály-változásra vagy az érintettek igényeire tekintettel), ezért kérjük, hogy
rendszeresen ellenőrizze a weboldal felkeresésekor, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztató
szövegében. A Tájékoztató érdemi változásairól a Szolgáltató megfelelő módon tájékoztatja
Önt.

