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Adatvédelmi irányelv – A d a t v é d e l m i n y i l a t k o z a t
A „VÁRUNK” Alapítvány (KH) mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. Az Ön által
weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és
biztonságosan kezeli, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.
A weboldal üzemeltetője:
„VÁRUNK” Alapítvány (KH)
3200 Gyöngyös, Iskola u. 6. 4. em. 3. ajtó
Bírósági végzés száma: PK.62.710/2000/22
Email: info@varunkalapitvany.eu
Domain: varunkalapitvany.eu
Domain tulajdonosa: „VÁRUNK” Alapítvány (KH)
A weboldalunkon történő adatkezelés célja:
Kizárólag e-mail-ben feltett kérdések megválaszolása. A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján
a „VÁRUNK” Alapítvány (KH) a Felhasználó részére, a feltett kérdésének megfelelően válaszlevelet küld,
valamint az ehhez kapcsolódó adatait tárolja.
A „VÁRUNK” Alapítvány (KH) a levélíró által megadott adatokat harmadik félnek nem adja át, amely alól
kivétel, ha a levélíró külön kérésére kapcsolódik be a harmadik fél.
A kezelt (megadott) adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, levelezés időpontjai és tartalma.
Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatok módosítása, törlése
A levélírók adataihoz kizárólag a rendszer adminisztrátora férhet hozzá. A levélíró indokolás nélkül bármikor
kérheti a korábbi leveleinek törlését, ekkor a rendszer adminisztrátora véglegesen (fizikálisan is) törli adatait,
leveleit a levelező rendszerünkből is.
Törlési kérelem nélkül, az inaktív levelek negyedévente törlésre kerülnek. Inaktív levélnek minősül az olyan email megkeresés, amelynek dátuma meghaladja a 3 hónapot, ez alatt az időszak alatt nem történt újabb
megkeresés.
Adattovábbítás
A „VÁRUNK” Alapítvány (KH) jogosult és köteles minden általa tárolt adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért,
valamint az ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a levélíró önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor,
melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a)
pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
A „VÁRUNK” Alapítvány (KH) a levélíró által megadott adatok hitelességét nem ellenőrzi. A levélíró az e-mail
címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik fél ne tudjon
visszaélni. A megadott e-mail címmel és a levél tartalmával összefüggésben minden felelősség azt a levélírót
terheli, aki az adott e-mail címmel megkereste alapítványunkat.

Weboldal analitika, sütik
A weboldalaink látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics
külső szerverének segítségével történik. Az erre vonatkozó adatkezelési politikáról részletesebben a
www.google-analytics.com weboldalon olvashat.
Weboldalaink a felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából
úgynevezett sütiket (cookie) helyez el az Ön böngésző programjába. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a
böngészőből, illetve a sütik fogadását Ön teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A
sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni.
Weboldal tárhely szolgáltatója http://www.webgyar.eu/
Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt
gyakorolhatja. Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím:
1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; tel.: +36 1/391-1400).

A „Várunk” Alapítvány (KH) adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal az
adminisztrátorunkhoz az info@varunkalapitvany.eu e-mail címen, vagy a 70/3987743-as telefonszámon.
Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:
· 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
· 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
· 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
· 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
· 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

