
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az alábbi tájékoztató közreadását az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete 

(GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) írja elő. 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

név: Dialóg Egyesület 

törvényes képviselője: Csere Áron János  

székhely címe: 3524 Miskolc, Jósika Miklós utca 12. I/1. 

weboldal címe: www.dialogegyesulet.hu 

e-mail cím: dialog.egyesulet@gmail.com 

 

2. Az adatkezelés célja:  

Adatait a következő célokból kérjük el és kezeljük:  

-  rendezvény várható látogatottságának felmérése 

- az eseményen ténylegesen megjelentek körének nyilvántartása 

- a hasonló programok iránt érdeklődők körének felmérése, a látogatottság 

dokumentálása 

- pályázat alapján megvalósított rendezvény esetén az elszámolás alátámasztása 

- programjaink promóciója és közösségimédia-kommunikációja 

- kifejezett hozzájárulás esetén hírlevél küldése 

- kifejezett hozzájárulás esetén az érintett érdeklődési körébe tartozó programokról szóló 

egyedi értesítés.  

 

3. Az adatkezelés jogalapja:  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, ugyanezen 

bekezdés c) pontja szerinti pedig az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

 

4. A kezelt adatok köre: 

A rendezvényeinkre való előzetes online regisztrációval, vagy a jelenléti ív helyszínen 

történő kitöltésével megadott név, e-mail cím, telefonszám, aláírás, az eseményen készült 

fotó, videó-, hangfelvétel. 

 

 

 

http://www.dialogegyesulet.hu/
mailto:dialog.egyesulet@gmail.com


5. Az érintettek kategóriái 

Programjainkra online felületen (Google űrlapon) regisztrálók, valamint a 

rendezvényeinken ténylegesen résztvevők, akik aláírják a jelenléti ívet. 

 

7. Az adatok kezelésének időtartama  

A jelenléti ív aláírásával, valamint a rendezvényen történő részvételével kapcsolatban 

megadott, illetve keletkezett személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, hírlevél 

esetében a leiratkozásig kezeljük. 

 

8. Az adatok forrása: 

Az érintett. 

 

9. Az adatkezelés módja 

Papíralapon és elektronikusan. 

 

10. Adattovábbítás 

A jelenléti íven feltüntetett személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve azt az 

esetet, amikor ez projektelszámolás céljából szükséges.   

 

 

Az érintettet megillető jogok 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

A Dialóg Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett 

valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa. 

 

2. Hozzáférés joga  

Az érintett kérésére a Dialóg Egyesület 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az általa 

kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat.  



 

3. Helyesbítés és törlés joga  

Az érintett kérheti a Dialóg Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére  

a Dialóg Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  

személyes adatokat:  

 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték  

vagy más módon kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

-  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az  

adatkezelésre;  

 -  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 -  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban  

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

-  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő  

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a 

népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikaicélból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az érintett helyesbítéssel vagy törléssel kapcsolatos megkeresésére az egyesület a lehető 

legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül visszajelzést küld. 

 

4. Tiltakozás joga  

Amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett írásban 

tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti azok helyesbítését 

és törlését is.  

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

ennek olyan kényszerítő erejű, jogos indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 



5. Adatok hordozhatóságának joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Dialóg Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha 

az alábbiak valamelyike teljesül:  

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát,  

- ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- ha a szervezetnek már nincs szüksége a személyes adataira az adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez. 

 - ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ebben ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a szervezet jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.) 

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és jogaival a következő 

elérhetőségekre küldött nyilatkozattal élhet.  

a. postai úton: Dialóg Egyesület, 3524 Miskolc, Jósika Miklós utca 12. I/1. 

b. e-mail-en keresztül: dialog.egyesulet@gmail.com, 

c. telefonon: 06 20/256-6993  

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét.  

 

Adatbiztonsági intézkedések 

 

1. A személyes adatok álnevesítése és titkosítására nincs lehetőség.  

2. A személyes adatokat tartalmazó papíralapú és elektronikus dokumentumokat a szervezet 

telephelyén, elzárva őrizzük.  

A papíralapú dokumentumokat digitalizáljuk.  

A papíralapon és elektronikusan kezelt személyes adatokhoz a szervezet ügyvezető szerve, 

tisztségviselői, valamint azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek munkakörével 

összefüggésben látnia kell az esemény megszervezéséhez, megvalósításhoz, 

kommunikációjához szükséges adatokat.  
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A jelenléti ívek digitalizált tartalmának kezelése felhőalapú, amelynek biztonságáról a 

Google Inc. gondoskodik.  

Erről bővebb tájékoztatást találhat ezen az oldalon: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu )  

 

Jogérvényesítési lehetőségek 

 

Az ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatónak és a hatályos 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel.  

Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye 

fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!  

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének 

érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9−11; 

telefon: +36-1-391-1400;  

email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.  

Jogunkban áll az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan is megváltoztatni. 

 

Kelt.: Miskolc, 2023. január 1. 
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