
Adatvédelmi tájékoztatás 

a lovasterápiás tevékenységre vonatkozó elektronikus kérdőíves kutatással kapcsolatban 

 

1. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület („Adatkezelő”) az információs 

önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 16. §, valamint 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 12. cikk (1) bekezdése értelmében 

az általa végzett kérdőíves felméréssel kapcsolatban a jelen adatkezelési tájékoztatást adja. 

 

2. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalappal kezeli:  

 
a kezelt adatok köre az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja 

a) az érintett neve; 

b) az érintett válaszában közölt 

információk. 

 

a) kérdőíves kutatás, 

kutatási adatbázis építése; 

b) kutatáshoz használható 

adatállomány építése; 

c) célcsoportok 

összeállítása, vagyis 

annak meghatározása, 

hogy valamely 

kutatásban kik 

szerepeljenek 

érintettként; 

d) kérdőívek és egyéb 

kutatási módszerek 

összeállítása; 

e) kutatás eredményeinek 

ellenőrzése, kontroll. 

az érintett a jelen adatkezelési 

tájékoztatón alapuló hozzájárulása 

- GDPR 6. cikk (1) a))  

 

3. A kérdőívre a válaszadás nem kötelező. A személyes adatokat az Adatkezelő a felvételüktől számított 

öt éven keresztül kezeli. 

 

4. Az Adatkezelő:  

a) Név:  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 

b) Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1. 

c) Weboldal:http://www.gyermekmento.hu/ 

d) Tel:  +36 (1) 475-7000 

e) Fax:  +36 (1) 302-4136 

f) E-mail:  ngysz@gyermekmento.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő (egyben az Adatkezelő képviselője): [*név + elérhetőség*] 

 

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő munkavállalói, 

illetve a vele munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban lévő személyek jogosultak, 

feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. 

 

5. Az Adatkezelő az adatkezelést a következő alapelvek szerint végzi:  

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az Adatkezelő a személyes adatok kezelését 

jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;   

b) célhoz kötöttség: az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt 

személyes adatokat, és azokat kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon kezeli;  

c) adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 

relevánsak kell, hogy legyenek, és kezelésüknek a szükséges mértékre kell korlátozódnia;  

d) pontosság: az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség 

esetén naprakészek legyenek. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy 

helyesbítsék. 

http://www.gyermekmento.hu/
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e) korlátozott tárolhatóság: az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az 

érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor lehetséges, ha a 

személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a GDPR-ban az 

érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel.  

f) integritás és bizalmas jelleg: az Adatkezelő megfelelő technikai, szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítja az általa kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve.   

g) elszámoltathatóság. 

 

6. Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem módosítja, azokat nem teszi közzé, és nem továbbítja harmadik 

fél számára (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően a hatóságok, bíróság, ügyészség 

rendelkezésére kell bocsátani). 

 

7. Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverein tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy 

feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor.  

 

8. Az Adatkezelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által 

megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan 

megváltoztatás ellen. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 

ellen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök. 

 

9. Az Adatkezelő nem végez profilalkotást vagy automatizált egyéni döntéshozatalt. 

 

10. Az érintettek jogosultak arra, hogy:  

a) az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják, amely esetben az Adatkezelő 

személyes adataikat törli (a visszavonáshoz való jog gyakorlása nem érinti az azt megelőzően a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét),   

b) a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelővel kapcsolatba lépve, kérésükre 

saját személyes adataikhoz hozzáférjenek, az adatkezelésről kérésükre (személyazonosságuk igazolását 

követően) tájékoztatást kapjanak; 

c) ha ezt bármilyen okból indokoltnak tartják, az Adatkezelőhöz eljuttatott kérésükkel személyes 

adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérjék; 

d) a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, illetve ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná (adathordozhatóság). 



 

11. Az érintettek személyes adataik kezelése kapcsán panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei a következők: 

a) Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

b) Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

c) Telefon: +36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

+36 (1) 391 1400 

d) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

e) Weboldal: http://www.naih.hu 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés miatt az érintettek bírósághoz is fordulhatnak az 

Infotv. 22. §-a szerint.  

 

12. A személyes adatok kezelésének rendjét elsősorban 

 a) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

határozza meg. 

http://www.naih.hu/

