
 

 

 

 

Adatvédelmi Irányelvek - Nyilatkozat 

Általános bevezetés 
 

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Lakótelepi 
Gyermekekért Alapítvány (székhely: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 10.,  adószám: 
19047496-1-03) kezeli (továbbiakban: LGYA). 

A webhely megnyitásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi irányelveket. Ha nem ért 
egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet! 

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány a weboldal látogatójának személyes jogait és 
magánszféráját maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, 
hogy melyek azok az információk és adatok, amelyeket a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány a 
weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt és, hogy ezek az információk, adatok miként 
kerülhetnek felhasználásra. A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány az adatok felhasználása során a 
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései 
szerint jár el. 

1. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása 
 

1.1. Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy 
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, 
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

1.2. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

1.3. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele 
és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra 
hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további 
felhasználásuk megakadályozása is. 

1.4. Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik. 

1.5. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges. 

1.6. Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése. 

1.7. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől. 

1.8. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 
feldolgozását végzi. 

1.9. Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora. 
1.10. Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy 

egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett 

  



logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és 
terjesztése. 

1.11. Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
1.12. Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 
2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása 
 

2.1. Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát 
rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve 
adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. 

2.2. A honlap meglátogatása során a LGYA szervere bizonyos adatokat automatikusan, 
rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a 
látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző 
verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a LGYA 
honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a 
keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal 
látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, 
személyes adatok felhasználására nem kerül sor.  

2.3. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a LGYA az adatokat 
harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. 

2.4. Amennyiben személyes adatokat bocsát a LGYA rendelkezésére, akkor azokat a törvényes 
kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és 
nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait 
az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. 

2.5. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. 
 

3. Biztonság 
 

3.1. A LGYA az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket 
tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy 
módosításának megakadályozása érdekében. A LGYA azon szerződéses partnerei, akik a 
LGYA részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi 
rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani 
és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat. 

3.2. A LGYA által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat 
igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes 
visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések: 

 
3.2.1. a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb 

adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,  
3.2.2. b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és 

egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat 
megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,  

3.2.3. c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat 
igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik. 

 
3.3. A LGYA szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más 

szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért 
LGYA nem vállal felelősséget. 

 
4. Gyermekek 
 

4.1. A LGYA-nak nem áll szándékában bármilyen személyes adat begyűjtése tizennegyedik 
életévét még be nem töltött személytől. Ahol szükséges, külön figyelmeztetjük a 
gyermekeket, hogy ne adjanak meg ilyen jellegű információt a weboldalon keresztül 
és/vagy szülői felügyelethez kötjük ezeket.  

4.2. A gyermekek - vagy mások - által chaten, e-mailben, üzenőfalakon, fórumokon és hasonló 
helyeken nyilvánosságra hozott adatokkal illetéktelenek visszaélhetnek. Javasoljuk, hogy 
tájékoztassa gyermekét személyes adatainak internethasználat közbeni biztonságos és 
felelős kezeléséről.  

4.3. Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy 
gyermeke adatokat jutatott el a LGYA-nak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen 



Nyilatkozat „Személyes adatainak módosítása és törlése” pontjában felsorolt címek alatt 
fordulhat a LGYA-hoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a 
nyilvántartásból. 

 
5. Cookie-k, web beacon-ok 
 

5.1. A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) 
rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön 
által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi 
oldalunkra érkezett.  

5.2. Amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a 
számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok 
segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még 
változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek, hogy a weboldal még inkább 
megfeleljen elvárásainak, igényeinek.  

5.3. A legtöbb böngészőben Ön beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, 
elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes 
kereső különböző, így kérjük, használja keresője "Segítség" menüjét a cookie-k 
beállításainak módosításához.  

5.4. Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való 
regisztrációból származik, mint például promóciós emailek, elektronikus képeket 
tartalmazhatnak, melyek "web beacon" néven ismeretesek. A web beacon-ok a cookie-
kkal összhangban működnek, és például, de nem kizárólagosan következőkre 
használhatók fel: 

 
5.4.1. Számlálják a weboldal látogatóit; 
5.4.2. figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy 

rákattintott egy linkre; 
5.4.3. megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok 

alapján a weboldal egyes részei; 
5.4.4. segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az 

érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes termékek és szolgáltatások között. 
 

6. Személyes adatainak módosítása és törlése 
 

6.1. A rögzített adatokat a LGYA törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más 
jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.  

6.2. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. 
Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak 
felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve.  

6.3. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése 
merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában: 

6.3.1. Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 10., 
6.3.2. vagy e-mailben etkezesialap@gmail.com.  

6.4. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a LGYA milyen adatokat rögzített Önnel 
kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, 
időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel 
bennünket. 

6.5. Az embereknek különféle adatvédelmi aggályaik merülhetnek fel. A mi célunk az, hogy 
érthetővé tegyük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy aztán Ön megalapozott döntést 
hozhasson adatainak felhasználásával kapcsolatban. Beállíthatja, hogy böngészője az 
összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy azt, 
hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el. Ne feledje azonban, hogy 
számos szolgáltatásunk nem működik megfelelően akkor, ha Ön nem engedélyezi a 
cookie-k használatát. 

6.6. Rendszeresen felülvizsgáljuk az Adatvédelmi Irányelveinknek való megfelelésünket. Ha 
formális írásos panaszt kapunk, felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó személlyel 
annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a panasszal kapcsolatos eljárást. Az olyan 
panaszok rendezése érdekében, amelyeket a személyes adatok átadásával kapcsolatban 
nyújtottak be, és amelyeket nem tudunk közvetlenül felhasználóinkkal megoldani, 
együttműködünk az illetékes szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi 
hatóságokat. 

6.7. Arra törekszünk, hogy Ön minden esetben hozzáférhessen személyes adataihoz, amikor 
igénybe veszi szolgáltatásainkat. Amennyiben az ilyen személyes adatai tévesen 
szerepelnek rendszerünkben, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy Ön ezeket a 



téves adatokat mielőbb frissíthesse vagy törölhesse. Kivéve ha az ilyen adatokat kötelesek 
vagyunk megőrizni legitim üzleti vagy jogszabályban előírt célokra. Személyes adatainak 
frissítése előtt megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát mielőtt teljesítenénk 
kérését. 

6.8. A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány visszautasíthatja az olyan kérések feldolgozását, 
amelyek az ésszerűség határain túlmenően ismétlődő jellegűek, aránytalan technikai 
erőfeszítéseket igényelnek (például egy új rendszer kifejlesztését vagy a meglévő 
gyakorlat számottevő mértékű átalakítását igényelnék), mások személyes adatainak 
védelmét veszélyeztetik, vagy teljességgel kivitelezhetetlenek lennének (ilyenek például a 
biztonsági másolatokon tárolt adatokat érintő kérések). 

6.9. Ha biztosítani tudjuk az adatokhoz való hozzáférést és az adatok helyesbítésének 
lehetőségét, akkor ezt díjmentesen tesszük, kivéve, ha ez aránytalan erőfeszítést 
igényelne a részünkről. Célunk az, hogy szolgáltatásainkat olyan módon nyújtsuk, amely 
védelmet biztosít az adatok véletlenszerű vagy rosszindulatú megsemmisülésével 
szemben. Emiatt előfordulhat, hogy miután törölte adatait szolgáltatásainkból, nem 
töröljük azonnal az aktív szervereinken lévő fennmaradó példányokat, és az adatok 
megmaradhatnak biztonsági rendszereinkben. 

 
7. Facebook Plug-in bővítmények 
 

7.1. A honlapon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. 

7.2. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a honlap valamely 
oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, az Ön által használt Internet böngésző 
közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, e kapcsolat révén a Plug-in 
megjelenik az Ön képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt 
kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön a honlap mely 
részét látogatta meg. 

7.3. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van 
jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját 
Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. 
„like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos 
információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával 
kapcsolatban. 

7.4. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint 
tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos 
lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában 
(http://www.facebook.com/policy.php) érhetőek el. 

7.5. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook 
felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos 
más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-
ról. 

 
8. Egyéb 
 

8.1. A LGYA fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Irányelveket egyoldalúan, előzetes 
általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Az adott adat 
rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek az adat 
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten 
elfogadja. 

8.2. Adatvédelmi Irányelveink időről időre módosulnak. A jelen Adatvédelmi Irányelvben 
biztosított jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. 
Az Adatvédelmi Irányelvek módosításait közzé tesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben 
a változások jelentősek, akkor bővebb tájékoztatást is adunk (bizonyos szolgáltatások 
esetében ideértve az adatvédelmi irányelvek változásairól szóló, e-mailben történő 
értesítést is). A jelen Adatvédelmi Irányelvek korábbi verzióit archívumunkban is 
megőrizzük az Ön számára, hogy azt megtekinthesse. 

 
 
2014. Január 
 
 
 
 
 


