A Tájékoztató és az adatkezelés célja
Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Barátság Kulturális Központ (továbbiakban:
Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi
és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti
jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.
Adatkezelés célja: tájékoztató információk küldése az Adatkezelő programjaival
kapcsolatosan.
II. Az Adatkezelő adatai
Név: Barátság Kulturális Központ Székhely: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
Telefon: 06-23-355-488, e-mail: bkk@mail.battanet.hu, cégjegyzékszám/bíróság: Adószám:
16935231-2-13 Alapító neve, alapítás éve: Városi Tanács TB Százhalombatta, 1985.
szeptember 1. Jogelődje: Barátság Művelődési Központ Irányító, felügyeleti, fenntartó szerv
neve, székhelye: Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2440
Százhalombatta, Szent István tér 3.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az
egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési
Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet az érintettet megfelelő módon
tájékoztatja.
II. Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
III. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b.
pont, melyet az Érintett hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában
megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.
IV. Adattovábbítás
1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
2. Amennyiben az Adatkezelő a baratsagkk.hu oldalon található tartalomszolgáltatás
üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja,
úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése
nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már
regisztrált Érintettek regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen
adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és
adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja.
3. Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Adatkezelő az adatokat az Érintettek és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése
céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:
Továbbított adatok: vezeték és keresztnév, e-mail cím
Adatfeldolgozók:
a.) Webhoszting tevékenység:
2. A hírlevél küldő rendszer üzemeltetője a Szabó Gerő ev. 8400 Ajka, Timföldgyári út 8.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek

tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső
munkatársai ismerhetik meg.
Az adattovábbítás jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása illetve GDPR 6. cikk. (1) bek.
b. pont)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szolgáltatás
nyújtásának elmaradása
V. A kezelt személyes adatok köre
1. Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok,
amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak,
amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen
tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő
szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és
ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak
segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.
A honlap megfelelő működése érdekében az Érintettnek a böngészőjében engedélyeznie kell a
cookie-k használatát!
A V./2. pontban feltüntetett adatokat a Társaság alábbiakra használja:
hírlevél küldés (hozzájárulás esetén)
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez illetve hírlevél
küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Érintett a hírlevélben található link
alkalmazásával bármikor kérheti a hírlevél adatbázisból való törlését. Az Érintett az adatait a
hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően tárolja. Az adatok
törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Érintett kérésére bármikor
megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a
nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.
3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.
VI. Jogérvényesítési lehetőségek
Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C),

