
Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Felebarátok Egyesület (székhely: 9090 
Pannonhalma, Vár u. 1.; adószám: 19103369-1-08) által a www.szemlelek.net internetes 
oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket 
rögzítse.

1.2 Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- az Európai  Parlament és Tanács (EU)  2016/679 rendelete (2016.  ápr.  27.)  a  természetes
személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
(a továbbiakban: Infotv.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. tv.;

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Felebarátok Egyesület
Székhely: 9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
E-mail-cím: uzenet@szemlelek.net

3. A kezelt személyes adatok köre

Név
Levelezési cím
E-mail-cím

3.1 Az adatkezelés folyamata: a felhasználó által önkéntesen megadott adatokhoz kizárólag
az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1  Az  adatkezelő  jogalapja  a  felhasználó  személyes  adatainak  kezelésére  a  felhasználó
önkéntes  hozzájárulása  saját  személyes  adatainak  kezeléséhez  az  információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. §
(1) a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok
kezelésének  célja  a  Weboldalon  keresztül  biztosított  szolgáltatások  nyújtása,  ezekkel
kapcsolatban  digitális  hírlevelek,  nyomtatott  kiadványok  küldése  a  felhasználóknak  és
kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.



4.3  Az  adatkezelő  a  megadott  személyes  adatokat  az  e  pontokban  leírt  céloktól  eltérő
célokra nem használja fel.

5. Hírlevelek

A  regisztráció  során  megadott  elektronikus  levélcímekre  hírlevelet  az  adatkezelő  csak  a
felhasználó kifejezett hozzájárulásával,  a jogszabályi  előírásoknak megfelelő esetekben és
módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link
segítségével.

6. Záró rendelkezések

6.1  Az  adatkezelő  kötelezi  magát,  hogy  gondoskodik  az  általa  kezelt  személyes  adatok
biztonságáról,  megteszi  azokat  a  technikai  intézkedéseket,  amelyek  biztosítják,  hogy  a
felvett,  tárolt,  illetve  kezelt  adatok  védettek  legyenek,  illetőleg  mindent  megtesz  annak
érdekében,  hogy  megakadályozza  azok  megsemmisülését,  jogosulatlan  felhasználását  és
jogosulatlan megváltoztatását.

6.2  Az  adatkezelő  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  nyilatkozatot  a  felhasználók  értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól
szóló  tájékoztatást  közzéteszi  a  Weboldalon.  A  módosítás  hatályba  lépését  követően  a
felhasználó  a  szolgáltatás  használatával,  ráutaló  magatartással  tudomásul  veszi  a
módosított nyilatkozatban foglaltakat.


