ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(a www.afolt.hu weboldalon történő sütikezeléshez kapcsolódó adatkezelésről)
Köszöntünk!
Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót! Köszönjük!

Az adatkezelő
képviselője:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

Címzettek:
Külföldi adattovábbítás:
Adattárolás ideje:

Az adatkezeléssel
kapcsolatos jogaid:

Jogorvoslatok:
Adatok forrása:
Automatizált
döntéshozatal:
Adatbiztonság:

Kockázatok:
Incidenskezelés:

Név: Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Székhely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Telefon: + 06 (52) 492-757
E-mail: iroda@forrasegyesulet.hu
Web: http://www.forrasegyesulet.hu
Képviseli: Berényi András elnök
 munkamenet sütik: működés, munkamenet biztosítása, a weboldal ezen sütik nélkül
nem tud megfelelően működni.
 statisztikai stb. sütik: itt az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén
keresztül a statisztikai sütik összegyűjtik a forgalmi statisztikákat a weboldal
teljesítményének megállapításához.
 munkamenet sütik alkalmazása vonatkozásában Adatkezelő jogos érdeke
 statisztikai stb. sütik esetén a Te hozzájárulásod,
azonban bármikor változtathatsz a sütibeállításokon, pl. visszavonhatod a
hozzájárulásod.
a www.afolt.hu weboldal alapvető működését biztosító, illetve más statisztikai sütik stb.
alkalmazása vonatkozásában: pl. a weboldal látogatójának böngésző azonosítója,
plugin azonosítója stb.
a weboldalt fejlesztő/szervizelő adatfeldolgozó: WebDeb Engine Szolgáltató Kft.
(4028 Debrecen, Hadházi út 38. A. ép. 4. em. 1.)
Adatkezelő a fentiek szerint kezelt személyes adataidat direkt módon – továbbítás útján
– főszabály szerint nem közli más személlyel vagy szervezettel, kivéve abban az
esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi. (pl. hatóságok stb.).
külföldre célzottan kizárólag a kérésedre továbbítjuk az adatokat.
a sütikezelés során kezelt adatokat, jogos érdek esetében legfeljebb 24 hónap, egyéb
sütik esetén a hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 évig
őrizzük.
jogosult vagy arra, hogy előzetesen tájékoztassunk az adatkezeléssel kapcsolatosan,
kérheted, hogy hozzáférést biztosítsunk az adatkezelési műveletek, körülmények
megismeréséhez, kérheted az adatok helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy
adott esetben törlését, kötelező sütik esetén tiltakozhatsz, illetve hozzájárulás esetén
adathordozhatóság, valamint visszavonhatod a hozzájárulásodat, amit az
adatkezeléshez adtál.
amennyiben adatkezelésünk a megítélésed szerint nem jogszerű és nem kaptál tőlünk
megfelelő adatvédelmi ügyintézést, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheted, illetve bírósághoz fordulhatsz.
az adatokat közvetlenül Tőled szerezzük, amikor a weboldalt meglátogatod, illetve
beállítod a sütiket.
nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkozás nélkül nem hozunk döntéseket az
adataidról (pl. nincs automatizált döntés, profilalkotás stb.).
adataidnak a kezelése, tárolása során biztosítjuk azok fokozott védelmét, így pl. zárható
helyiségeket használunk, továbbá jelszóval védett, vírusmentes biztonságos informatikai
eszközöket használunk, a hozzáféréseket szabályozzuk, a tevékenység naplózott és
visszakereshető.
természetesen előfordulhatnak, pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb.,
de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen
betartjuk/betartatjuk.
a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a
kötelező intézkedéseket, illetve – ha a jogszabály szerint szükséges – értesítjük a
hatóságot és Téged is.

További adatkezelési tájékoztatást az 1. pontban megadott elérhetőségen kérhetsz.

