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TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FŐBB TUDNIVALÓKRÓL 

 

 

Tisztelt Érdeklődő/Látogató! 

Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk Intézményünk adatkezelési tevékenységéről.  

Részletesebb tájékoztatásért kérjük, olvassa végig adatkezelési tájékoztatónkat, és/vagy 

adatvédelmi szabályzatunkat, amelyeket elérhet: 8192 Hajmáskér, Rákóczi u. 43. 

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?  

o Célunk a biztonságos, jogszerű és minőségi szolgáltatás nyújtása, amelynek teljesítéséhez 

a jogszabályok személyes adatok kezelését írják elő a számunkra. 

o Rendezvényeinken, közösségi alkalmainkon képmás- és/vagy hangfelvételeket készítünk, 

amelyeket –ellátottaink és törvényes képviselőik hozzájárulása alapján- szolgáltatásaink 

népszerűsítésére és tájékoztatás nyújtására használunk fel. 

 

Mi alapján kezeljük a személyes adatokat? 

 

Szolgáltatásainkat igénybe vevők, az ellátást kérelmezők és a látogatók/érdeklődők személyes 

adatait:  

 

 jogszabályi rendelkezések teljesítése,  

 szerződési kötelezettségek teljesítése, 

 intézményünk és ellátottaink érdekeinek védelme, valamint 

 az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük. 

 

Meddig kezeljük a személyes adatokat? 

Minden adatkezelési tevékenységünk során a lehető legkevesebb adatot és csak a szükséges 

ideig tárolunk. Az általunk kezelt adatok többségét a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig 

őrizzük meg. Amennyiben az adat kezelésének határidejét nem írja elő jogszabály, úgy azt az 

adott szerződésben, tájékoztatóban rögzített ideig, illetve a kapott hozzájárulás visszavonásáig 

kezeljük. 

Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai? 

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét 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 - 

GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) tartalmazza.  
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Ezek alapján - a törvényben írt feltételekkel - az adatkezelésünkről tájékoztatást, 

adathelyesbítést, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Az 

érintett személy a fentieken túl élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz és a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával is. 

Kérjük, az Ön által tapasztalt esetleges jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az 

Adatkezelőt értesítse, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű 

állapot. 

Az Adatkezelő kijelölt adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége megtalálható:  

Bauer Róbert 30-618-2017 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  

Telefon: +36 (1) 391-1400, 

E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu, 

honlap: https://naih.hu 
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