
Adatkezelési szabályzat a Partizán Alapítvány támogatásához

A Partizán Alapítvány (Partizán) támogatási és hírlevél küldési programjához
kapcsolódóan az alábbi adatkezelési szabályzatot teszi közzé:

1. Adatkezelő: Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (1063
Budapest, Munkácsy Mihály utca 23., adószám: 19286031-2-42)

Elérhetőségek:
Név: Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23.
Cégjegyzékszám: 01-01-0012997.
Adószám: 19286031-2-42
Közösségi adószám: HU19286031
Elektronikus elérhetőség: partizanalapitvany@gmail.com

2. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési szabályzat a Partizán adománygyűjtő oldalán
(http://www.csapat.partizanmedia.hu/forms/partizan-tamogatas) és feliratkozó
aloldalon (http://www.csapat.partizanmedia.hu/forms/partizan-feliratkozas) megadott
a támogató által megadott személyes adatok kezelésére irányul. Az adatkezelés
jogalapja az érintett (adományozó, támogató) önkéntes hozzájárulása a az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor, indokolási kötelezettség nélkül
visszavonható a adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címre küldött levelében. A
visszavonást követően az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölni köteles.

A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

3. Az adatkezelésben külső szolgáltatóként a következő szervezetek is részt
vesznek:

A szervezetek saját adatkezelési szabályzatuk szerint járnak el, melyek elérhetőségét
az alábbiakban megjelöljük.

- Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036;
www.actionnetwork.org; GDPR információ:
https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-and-
GDPR-C CPA-Compliance; Privacy and Records Management Policy:



https://actionnetwork.org/privacy; DPO: dataprotection@actionnetwork.org és
support@actionnetwork.org)

- Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland): a
kezelt adatok Google Drive-on történő tárolására

- Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Privacy
Policy:
https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-pro
cessingagreement-and-standard-contractual-clauses)
- Stripe: fizetési rendszer. Stripe Technology Europe Ltd. (25-28 North Wall Quay,
Dublin 1 – Dublin, Ireland - Privacy Policy:
https://stripe.com/en-hu/privacy; kontakt:
https://stripe.com/en-hu/privacy-center/legal#contact-us )

4. Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok köre

Az e-mail cím és/vagy lakcím és/vagy levelezési cím adatkezelésének célja, hogy a
Partizán támogatói a Partizánt érintő hírekről, újdonságokról rendszeresen
tájékoztatást kaphassanak. Az adatkezelés további célja, hogy a Partizán a
támogatásokról az adóhatóság felé elszámolhasson. A telefonszám adatkezelésének
célja, hogy Adatkezelő közvetlen telefonhívás útján is ösztönözze támogatóit
tevékenysége további támogatására, valamint a Partizán Alapítvány számára történő
adományozásra.

Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, de legkésőbb a Partizán
működésének befejezéséig, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás
visszavonásáig tart.

A kezelt adatok köre:
Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév(ek).
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím  és/vagy lakcím és/vagy levelezési
cím és/vagy telefonszám
Pénzügyi adatok: számlázási cím, bankkártya adatok
Adatkezelő bankkártya adatokat nem rögzít, nem kezel, figyelemmel arra, hogy az
adományozás az Actionnetwork felületén, az Actionnetwork szabályzata szerint
történik.

5. Az adatok védelme, cookie (süti), Facebook pixel tájékoztató

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

A weboldal működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:
- Szükségszerű cookie-k – az alapműködést szolgálják;
- Funkcionális cookie-k – a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják.

https://stripe.com/en-hu/privacy


A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap
online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti
beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról,
hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a
tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az
„Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Amennyiben mégsem
szeretnél fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módod van a
böngésződet úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel
elhelyezését (bővebb információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices).
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a
weblap bizonyos funkciói (pl. webáruház funkciói, bejelentkezés) működésképtelenné
válhatnak.

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a
Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák
használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a
felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet
meg. A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését
és auditálását külső szolgáltatók segítik (google.com/analytics/).

6. Az érintettet megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett
személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson
számára hozzáférést az érintett részére.
Az érintett a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő
adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött
ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A tájékoztatás kérést
az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett
egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatás-kérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira,
azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges
Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból
kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését. Az érintett a
személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő
adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérést az
Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett
egyértelműen beazonosítható.



Személyes adatok törlése iránti kérelem

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés
akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz
való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok
kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az
Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés
megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza abban az esetben, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok
pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy
az Adatkezelő ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás
kérhető akkor is, ha az érintett álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de az
Adatkezelő ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az
esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Adatkezelő
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett a személyes adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelő
adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérést az
Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett
egyértelműen beazonosítható.

Személyes adatok átadásának, továbbításának kéréséhez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az
Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/ vagy azokat egy másik
adatkezelő részére továbbítsa.
Az érintett az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő
adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérést az
Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett
egyértelműen beazonosítható.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes
adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre
közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az érintett
tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja,
továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra
kerültek.



Az érintett az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő
adatvedelem@partizanmedia.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérést az
Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett
egyértelműen beazonosítható.

Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel
szemben kifogást nyújtson be.

Határidők

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán
hozott intézkedésekről, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.

Panaszhoz való jog
A érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
https://www.naih.hu) fordulhat.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Keltezés
2023.01.09.


