Adatvédelmi tájékoztató — Magyar Vízkútfúrók Egyesülete
Az embereknek aggályaik merülhetnek fel adataik védelmével kapcsolatosan. Tekintettel arra,
hogy érdeklődik szolgáltatásaink iránt, szeretnénk érthetővé tenni, hogyan kezeljük személyes vonatkozású adatait.
Adatvédelmi Tájékoztatónk ismerteti:
• Milyen információt gyűjtünk, és miért gyűjtjük az információkat?
• Hogyan használjuk fel az ilyen információkat?
• Az Ön lehetőségeit, beleértve az információkhoz való hozzáférést, az információk frissítésének,
illetve azok törlésének módját.
Adatvédelmi Tájékoztatónk kialakítása során figyelembe vettük a hatályos nemzetközi jogszabályt (az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről...) (a
továbbiakban: Rendelet).
Adatkezelő: Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (továbbiakban: MVE).
Adatfeldolgozó: az MVE Titkára, és a megbízott adminisztrátor.

1. Mikor érvényesek az adatvédelmi irányelvek?
Adatvédelmi irányelveink az MVE valamennyi szolgáltatására (információ küldés, hirdetés
megjelenítése, igények továbbítása tagjaink felé árajánlat adásához, stb.) vonatkoznak.
Az MVE-vel történő írásbeli kapcsolatfelvétellel az érdeklődő/megrendelő elfogadja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen tájékoztatóban foglaltakat.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalom-meghatározások
•
•

•
•
•

•

•

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

•
•
•

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (idézet a Rendeletből)
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Az adatkezelés jogszerűsége
A szabályozás értelmében személyes adatokat kezelni (pl. nyilvántartani, továbbítani, felhasználni reklám- vagy egyéb célokra, stb.) főszabályként az érintett hozzájárulását követően lehet,
vagy az ún. kötelező adatkezelés eseteiben (azaz, ha jogszabály közérdekű célból megengedi az
adatkezelést).
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) 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;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. [Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik
ellátása során végzett adatkezelésre.]

5. A hozzájárulás feltételei
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul:
• A hozzájárulás megadása előtt az érintettet a jogairól tájékoztatni kell.
• Az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Minden ilyen esetben, amikor személyes adatokra van szükségünk,
ügyfeleink a szükséges tájékoztatás után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
• Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre
is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely
sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.
Ha az adatkezelés kötelező adatkezelés (pl. jogi kötelezettség teljesítése) miatt történik:
• Az érintettektől – a jogaikról történő tájékoztatás mellett – írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot
kérni nem szükséges.

6. Az adatkezelés célja
Az MVE nem tárolja, és nem kezeli az érintettek személyes adatait semmilyen további céllal.

7. Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?
Az MVE a beérkező megkeresések, információkérések és ajánlatkérések alkalmával nem tárolja
el az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat, azok az Ön kérésének megfelelő intézkedések megtétele után törlésre kerülnek levelezési rendszerünkből.
Az MVE nem gyűjt, nem tárol és nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre,
a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális
életre vonatkozó személyes adatokat.

8. A személyes adatok felhasználása és kezelése
Amikor felveszi a kapcsolatot az MVE-vel, levelezőrendszerünk rögzíti az Önnel folytatott
kommunikációt, hogy az segítségünkre lehessen az Ön lehetséges problémáinak a megoldásában. Email címét az Ön kérésének megfelelő intézkedések megtételéig felhasználhatjuk, hogy azok eredményeiről tájékoztassuk Önt. Ezután az adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Amennyiben az Ön megkeresésére csak tagjaink együttműködésével tudunk
válaszolni, megkeresését – az Ön anonimitásának megőrzése mellett – továbbíthatjuk tagjaink felé.

9. Adatbiztonság
Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk az érintetteket a birtokunkban lévő adatokhoz való
illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen közzétételétől vagy megsemmisítésétől. A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és
-feldolgozási gyakorlatunkat.
A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az MVE Titkára, illetve
a megbízott adminisztrátor jogosult.

Célunk az, hogy szolgáltatásainkat olyan módon nyújtsuk, amely védelmet biztosít az adatok
véletlenszerű vagy rosszindulatú megsemmisülésével szemben. Emiatt az adatok törlése után azok
egy rövid, meghatározott ideig még megmaradnak biztonsági rendszerünkben.

10. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint azok törlését vagy zárolását. Ilyen kérés
esetén el kell végezni az adatok helyesbítését, illetve az érintettről nyilvántartott adatokat – a törvényes adatmegőrzési kötelezettség körébe eső adatok kivételével – haladéktalanul törölni kell.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: +36 (1) 363-56-43
E-mail: vizkutfurok@vizkutfurok.hu
Személyesen: 1145 Budapest, Szugló utca 54. (az MVE Titkára, a Geo-Log Kft. telephelyén)
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett
be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni:
A felügyeleti hatóság az alábbi elérhetőségekkel rendelkezik:
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-14-00
Fax: +36 (1) 391-14-10
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
Bíróság megkeresése esetén a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

11. Egyéb tájékoztatás
Változások: Adatvédelmi Szabályzatunk időnként módosulhat. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató korábbi verzióit archívumunkban is megőrizzük az Ön számára, hogy azt megtekinthesse.
Böngészés: Amikor Ön az MVE honlapját olvassa, ez azzal járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie-k (sütik)
olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek az MVE honlapját meglátogató személy számítógépének
merevlemezén tárolásra kerülnek. Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói
élményt. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja
böngészőjét a cookie-k elfogadására vagy visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a
cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az
interaktív szolgáltatásokat az MVE weboldalain.
Kelt: Gárdony-Agárd, 2018. május 25.

