Adatkezelési tájékoztató
Röviden:
❖ Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
❖ Hírlevelet kizárólag hozzájárulás esetén küldünk.
❖ Az adatokat a jogszabályokban foglalt adatbiztonsági szabályoknak megfelelően tároljuk.
❖ Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Amennyiben valamely
adatkezelés során adatfeldolgozót veszünk igénybe, az érintetteket előzetesen, megfelelő
részletességgel erről is tájékoztatjuk.
❖ Az érintett tájékoztatáshoz való jogát maradéktalanul biztosítjuk, részére felvilágosítást adunk
az általunk kezelt személyes adatairól, ha ezt írásban kéri a hello@skool.org.hu címen.
❖ A személyes adatok helyesbítését, vagy törlését a hello@skool.org.hu címen lehet kérni,
illetve a hírlevelünk alján található linken a programokkal kapcsolatos híreinkről le lehet
iratkozni.
A Technológiai Oktatásért Alapítvány (székhely.; 1148 Budapest, Padlizsán utca 4. 4/18. telefon: 06
70 220 7800, e-mail: hello@skool.org.hu) (a továbbiakban: Alapítvány) az oldal-látogatások, a
hírlevélre való feliratkozás, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít
a felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók), illetve látogatók személyes adatainak védelmére.
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása, valamint
az Alapítvány meghirdetett programjaira, és hírlevelére való feliratkozás során megadott személyes
adatok kezeléséről szóló tájékoztatás. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a
weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.
A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A
Weboldal megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes. Amennyiben a Felhasználó az
Alapítvány programjaira, illetve hírlevelére feliratkozik, úgy az Alapítvány az alábbi adatvédelmi
szabályokat alkalmazza:
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
a) Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
b) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”).
1.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a
nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az Alapítvány adatkezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett
hozzájárulásán alapul.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
2.
2.1.

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉSI CÉLOK
Adatkezelési célok

Az Alapítvány a személyes adatokat az Infotv. alapján kezeli. Az adatkezelés bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban történik. Az Alapítvány gondoskodik adatainak biztonságáról,
valamint megtette azokat a technikai intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi
rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
Az Alapítvány a fent említett adatokat statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem
kapcsolhatóan összesítve szolgáltatásfejlesztési célokra felhasználhatja, azonban ebben a formában
sem hozza nyilvánosságra.
2.2.

Az adatkezelés módja

A Felhasználó által megadott adatokat az Alapítvány az alábbi célokra használja:
● a Felhasználó részére speciális hírlevelet juttat el, az általa megadott e-mail címére;
● a Felhasználót értesíti az Alapítvány weboldalain történt fejlesztésekről, szolgáltatásainak
bővüléséről;
● ha a Felhasználó úgy rendelkezett, a megadott érdeklődési körének megfelelő információkat,
hírlevelet juttat el számára.
2.3.

A kezelt adatok köre

Az Alapítvány oldalain történő regisztráció során személyes adatokat kérhet a Felhasználóktól (pl.
név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.). Ezeket az adatokat az Alapítvány bizalmasan kezeli,
harmadik személy(ek) részére nem adja át.
Az Alapítvány a weboldalak látogatása során nem regisztrálja a Felhasználó böngészőjének típusát,
valamint a Felhasználó által használt operációs rendszer típusát sem.
3.

AZ ADATOK ALAPÍTVÁNY ÁLTALI TÁROLÁSA

Az Alapítvány a Felhasználó írásbeli kérelme alapján adatait bármikor módosítja, helyesbíti, illetve
törli.
4.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag a Felhasználó
hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat
nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó
hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése
nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra.
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Az Alapítvány 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.
5.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.
Az Alapítvány az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
Az Alapítvány és együttműködő partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,
szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő az Alapítvány megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, ennek
keretében a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen,
és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen
kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
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6.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
(harminc) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Alapítványhoz még nem nyújtott be.
Az érintettnek a tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága,
így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi
érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és
a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében, valamint akkor, ha az
Alapítvány a személyes adatokat adatkezelési korlátozással vette át.
A tájékoztatás megtagadása esetén az Alapítvány írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
az Alapítvány tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Alapítvány a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatos bármely jogsértés, visszaélés esetén az érintett a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C; tel: + 36 1 391-1400) fordulhat.
7.

FOGALMAK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy azok összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai (biometrikai) jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy.
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Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Természetes azonosítók: a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, a
születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. Az Adatfeldolgozó
az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag
az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet,
továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Ügyfélkapu: az ügyfél azonosítását biztosító jelszavas azonosítási részszolgáltatás.
Felhasználó: az Alapítvány honlapjának felhasználója.
Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt.
Felhasználói adat: a Felhasználó által önként szolgáltatott személyes adata.
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