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Adatkezelési Tájékoztató
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz közérdekű önkéntes tevékenységre
jelentkezők, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál közérdekű önkéntes
tevékenységet végzők részére

1.1. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő,
vagy Igazgatóság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) alapján az önkéntes tevékenységre
jelentkezők, illetve azt végzők személyes adatait 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)
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Adatvédelmi Rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) a szabályai és előírásai, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezései szerint kezelje, tárolja és használja fel.
Az Igazgatóság támogatandónak tartja az önkéntességet. Az Igazgatóság célja egy olyan
önkéntes hálózat kiépítése és működtetése, amelyben a természetért tenni vágyók lehetőséget
kapnak a hasznos munkára, és amely hatékonyan segíti az Igazgatóság által ellátott
természetvédelmi munkát. Az adatkezelés az Igazgatóság jogszerű tevékenysége keretében, az
alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében történik.
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Igazgatóság által ellátott természetvédelmi
feladatkörökhöz kapcsolódó önkéntes tevékenységre jelentkezőket, illetve azokat végző
személyeket, valamint kiskorú személyek és cselekvőképességükben részlegesen korlátozott
nagykorú személyek törvényes képviselőit (a továbbiakban együttesen: Erintettek) a fenti
körben kezelt személyes adatokról, azok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes
adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az Erintettek jogai gyakorlásának
módjáról és lehetőségeiről.
A Rendelet szerinti adatkezelési tájékoztatást az Igazgatóság jelen Adatkezelési Tájékoztató (a
továbbiakban: Tájékoztató) megalkotásával és annak, az Erintettek számára történő
hozzáférhetővé tételével teljesíti. A Tájékoztató az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzata alapján készült, fogalmai megegyeznek a Rendeletben meghatározott fogalmakkal.
Amikorjelen Tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat,
illetve ezek kezelését kell érteni.
Az Igazgatóság elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, adatkezelési
tevékenységi körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet, az
Infotv., illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Igazgatóság az általa kezelt adatokat nem hozza
nyilvánosságra és más, harmadik személynek sem adja át, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.
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1.2. Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Fürj András, igazgató
Adatkezelő elérhető ségei:
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Hivatali Kapu cím: D1NPI
E-mail cím: dinpi@dinpi.hu
Telefon: 06-1/391-4610
Fax: 06-1/200-1168
Honlap: www.dunaipoly.hu
Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag(~diiwi .hu
2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének általános célja az Igazgatóság
működési körébe tartozó
különösen természetvédelmi területek kezelési és fenntartási,
környezeti nevelési és ismeretterjesztési
feladataihoz kapcsolódóan az önkéntesek által
végezni kívánt, illetve végzett közérdekű önkéntesi tevékenységhez kötődő adatkezelésről
tájékoztatás nyújtása.
—

—

Az adatkezelés konkrét célj a az önkéntességgel összeliiggő jogszabályi kötelezettségek
teljesítése, a Köt.-ben meghatározott önkéntesi szerződések előkészítése és megkötése,
valamint az önkéntes jogviszony teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a közérdekű önkéntes
tevékenységre jelentkezők toborzása, a j elentkezőkkel a kapcsolat felvétele, valamint a
kapcsolattartás (rendszeres tájékoztatás), az általuk vállalt tevékenységek hatékony
koordinálása és az önkéntes nyilvántartás vezetése.
A jelen Tájékoztatóban szereplő, adatkezeléssel érintett személyes adatok köre az adatkezelés
céljainak a megvalósulásához elengedhetetlen, azok elérésére alkalmas, azok csak a most
rögzített célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre. Az
adatkezelés során biztosításra kerül az adatok pontossága, teljessége és naprakészsége, valamint
az, hogy az Érintetteket csak az adatkezelés céljához szükséges ideig és mértékben lehet
azonosítani.
A kezelt adatok köre, az ezekhez kapcsolódó adatkezelési célok részleteiben a 4. pontban
kerülnek bemutatásra.

3. Az adatkezelés általános elvei
Az Érintetteknek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal
összhangban kell, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bízzák. Így különösen megfelelő és
tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok
átadására. Az Igazgatóság nem felelős az Érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint
kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.
A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét,
egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan
egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
A Köt. alapján közérdekű önkéntes az is lehet, aki tizedik életévét betöltötte. Cselekvőképtelen
kiskorúak önállóan az önkéntes közérdekű jogviszonyra vonatkozóan jognyilatkoztatot nem
tehetnek, érvényes hozzájárulást nevükben adataik kezeléséhez törvényes képviselőjiik jogosult
megadni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy és a cselekvőképességében a
közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy
jognyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Ha személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti: a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
—

—

Az adatkezelés jogalapjait a Tájékoztató 4. pontja tartalmazza. Az adatkezelés időtartama az
egyes adatkezeléssel járó esetekben a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott határidő.
Az Igazgatóság adatkezelése során automatizált döntéshozatal és profHalkotás nem történik. Az
Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja, és harmadik országba vagy nemzetközi
szerezetnek történő adattovábbítás sem történik.
4. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, a kezelt adatok köre
4.1. Jelentkezés önkéntesnek (üzenetküldés), önkéntes adatlap kitöltése
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő honlapján keresztül elérhető, az
általa szervezett és koordinált önkéntes programokra történő jelentkezés biztosítása és
rögzítése, adatlap felvétele, önkéntesi szerződés előkészítése, az önkéntesek hatékony
koordinálása, önkéntesi lista vezetése, önkéntes hírlevelekről értesítés, célzott e-mailek
küldése, kommunikáció elősegítése. A kapcsolatfelvétel minden esetben önkéntesen történik.
A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), születési év, lakóhely (település,
irányítószám), lakcím (opcionális), telefonszám (opcionális), e-mail cím, legmagasabb iskolai
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végzettség, szakmai végzettség (diákoknál: iskola, szak), kategória, amelyben önkéntességet
vállal, hétköznap vagy hétvégén érhető el, önként megadott egyéb személyes adatok (p1. hol
végezné az önkéntes feladatokat, mennyi időt és milyen gyakran szánna az önkéntes munkára)
Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett
hozzájárulása.
Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezési adatok
megadásától számított 5 évig.
4.2. Közérdekű önkéntesi jogviszony (önkéntesi szerződés) létesítése
Közérdekű önkéntes tevékenység a Köt. 6. ~ (1) és (5) bekezdéseiben rögzítetten, önkéntes
jogviszony keretében végezhető, amely az Igazgatóság és az önkéntes között megkötött
önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződés megkötése az Igazgatósággal szóban és írásban is
történhet. A közérdekű önkéntes tevékenységet potenciálisan végzők életkorára vonatkozó,
illetve a cselekvőképességhez kapcsolódó korlátozó szabályokat a Köt. 4-5. *-ai részleteiben
rögzítik.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy és a cselekvőképességében a közérdekű
önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy önkéntes
szerződést csak a törvényes képviselőjének beleegyezésével köthet. Kiskorúsága miatt
cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a
törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az
önkéntes beleegyezése is szükséges.
Az adatkezelés Célja: közérdekű önkéntesi jogviszony (önkéntesi szerződés) létesítése és a
szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre:
személyazonosító adatok és elérhetőségek:
családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve,
születési hely és idő, lakóhely/tartózkodási hely, adóazonosító jel, bankszámlaszám
(Köt. 2. * (3) bekezdés b) pont szerinti költségtérítés fizetése esetén),
áHampolgárság (külföldi áflampolgárságú önkéntes esetén), útlevélszám (külföldi
áHampolgárságú önkéntes esetén), továbbá az önkéntes elérhetőségére vonatkozó
adatok (telefonszám, e-mail Cím).
-

Kiskorú önkéntes, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú önkéntes személy és a
cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen
korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződéskötése esetén a törvényes képviselő
személyazonosító adatai és lakóhelye/tartózkodási helye.
-

közérdekű önkéntes tevékenység adatai:
a közérdekű önkéntes tevékenység tartalma, a tevékenység ellátásának helye, a
tevékenységre fordítandó idő és a pihenőidő, azok a Köt. 2. ~ (3) bekezdésének a)-h)
pontja szerinti juttatások, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, továbbá a közérdekű
önkéntes tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontja.

Az adatkezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
Adatmegőrzési idő: az önkéntesi jogviszony megszűnését követően öt évig.
4.3. Közérdekű önkéntesi jogviszony nyilvántartása
Adatkezelés célja: a Köt. 14. *-ban meghatározott önkéntesi nyilvántartás vezetése.
A kezelt adatok köre:
személyazonosító adatok és elérhetőségek:
családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve,
születési hely és idő, lakóhely/tartózkodási hely, adóazonosító jel (szükség szerint),
bankszámlaszám (Köt. 2. * (3) bekezdés b) pont szerinti költségtérítés fizetése
esetén), áHampolgárság (külföldi áflampolgárságú önkéntes esetén), útlevélszám
(külfőldi áilampolgárságú önkéntes esetén), továbbá az önkéntes elérhetőségére
vonatkozó adatok (telefonszám, e-mail cím).
-

Kiskorú önkéntes, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú önkéntes személy és a
cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen
korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződéskötése esetén a törvényes képviselő
személyazonosító adatai és lakóhelye/tartózkodási helye.
-

közérdekű önkéntes tevékenység adatai:
a közérdekű önkéntes tevékenység tartalma, a tevékenység ellátásának helye, a
tevékenységre fordítandó idő és a pihenőidő, azok a Köt. 2. ~ (3) bekezdésének a)-h)
pontja szerinti juttatások, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, továbbá a közérdekű
önkéntes tevékenység megkezdésének a közérdekű önkéntes tevékenység
megkezdésének és befejezésének időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
Adatmegőrzési idő: az önkéntesi jogviszony megszűnését követően öt évig.
5. Személyes adatok cínlzettjei
Az Érintettek személyes adataihoz az Igazgatóság foglalkoztatottai férnek hozzá olyan
mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Az Igazgatóság a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja,
kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

6. Az Érintettek adatvédehni jogai és jogorvoslati lehetőségei
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6.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a Rendelet vonatkozó
rendelkezései tartalmazzák. Az alábbiakban az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt
tájékoztatást az Érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati
lehetőségeikről.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Érintett
joggyakorlással kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet.
Az információkat írásban vagy más módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is
kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az Érintett személyazonosságát. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt
másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
—

—

Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos
jognyilatkozatokat (kérelmeket) a törvényes képviselő teszi meg. A korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személy, valamint a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes
tevékenység tekintetében
részlegesen korlátozott nagykorú személy által benyújtott
kérelmeket Adatkezelő csak abban az esetben teljesíti, ha a kérelmet a törvényes képviselő
írásban jóváhagyja és hozzájárul a kérelemben foglaltak teljesítéséhez vagy ha a törvényes
képviselővel közös kérelen előterj esztése történik.
—

—

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a
helyzetben, hogy azonosítsa az Erintettet. Ha az Erintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért
észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása
Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
6.2. Az Érintett tájékoztatási és hozzáférési joga
Az Érintettet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai
érévnyesítésére vonatkozóan tájékoztatás kapjon.
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az

Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő
közölte vagy közölni fogja;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
az Érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásánakjoga; és
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.
-

-

-

-

-

-

-

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Igazgatóság az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
6.3. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az Érintett személy írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a
kérelmező által megjelölt pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
az Erintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
—

—

6.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő
gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az Erintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az Erintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összef~ggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
-

-

-

-

-

-

A törléshez való jog nem gyakorolható, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi
okok valamelyike miatt:
a véleménynyilváiiítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladatok végrehajtása céljából;
-

-
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a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés
időtartamát jogszabály határozza meg.
-

-

.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.
6.5. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az Érintett személy írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének
korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az Erintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását,
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Erintett
személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
az Erintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Erintett jogos indokaival szemben.
-

-

-

-

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett személy
hozzájárulásával, vagyjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagyjogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Erintett személyt, akinek
kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
táj ékoztatj a.
6.6. A személyes adatok törléséhez, ifletve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről vagy adatkezelés
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Erintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
6.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendelet alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Igazgatóság
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy ha ez
technikailag megvalósítható
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
—

—

Az adathordozhatóság joga a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha
az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon
történik). Az adathordozhatósághoz való jog a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem
terjedki.
A Rendelet 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása
értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő
adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.
Az Érintett személy e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet Saját
maga adott meg a Adatkezelő részére, tehát olyan adatokra nem terjed ki, amely a megadott
adatok felhasználásával képződött Adatkezelőnél. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az
adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Erintett személy e jogának
gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.
E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá
e jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.8. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Erintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Erintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az Erintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen iizletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor,
az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
Erintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban
ha megítélése szerint a vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendelet rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti
—

—‚
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.huJ; cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: ±36-1-391-1400; fax: +36-1391-1410; e-mail: u~yfe1szol~a1at(~naib.hu).
6.10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Érintettre
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Erintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti
hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani.
6.11. Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett a 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 nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
—

—

Az eljárást az Adatkezelővel vagy más adatfeldolgozóval szemben az Adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az Erintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Magyarországon a pert az Erintett választása szerint az Erintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességét és elérhetőségeit a
www.birosag.hu weboldal tartalmazza.
—

—

Az Érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől:
ha az Adatkezelő az Erintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz;
ha az adatkezelő az Erintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével megsérti az Erintett személyiségi jogát (p1. személyes adat
illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala).
-

-

7. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi (p1. hecker támadás).
Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság valamint az Erintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az
érintettek körét, számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítás érdekében
megtett intézkedéseket.
Adatkezelő egy incidens bekövetkezése esetén kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72
—

—
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órán belül tájékoztatja az Érintett személyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi
incidensről.
8. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő
hatállyal módosítsa, szükség esetén az Érintettek megfelelő időben történő előzetes
tájékoztatásával és figyelemmel, a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen
Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás,
adatvédelmi hatósági gyakorlat, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, Újonnan
felfedezett biztonsági kockázat, vagy az Érintettek visszajelzése miatt szükség van.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Erintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást.
A jelen Táj ékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a Rendelet, az Infotv., a Köt., valamint
az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, továbbá a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Érintett nem lehet
önkéntes.

Budapest, 2022. október 12.

Fürj András ~
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazg tá&a~

