Adatkezelési Tájékoztató
Utolsó módosítás: 2017. március 23.
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
• "Igazságos és biztonságos bérlakás-politikát" szakpolitikai petíció támogatásával,
• társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó közvetlen telefonos megkeresésekkel, illetőleg
• viselkedésalapú, társadalmi cél megvalósításához fűződő hírlevél küldésével
kapcsolatos adatkezelései feltételeiről tájékoztat.
Adatkezelő
Az Ön személyes adatai kezelője a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 9. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma:
Cg. 01-09-921436; adószáma: 18922118-2-42; telefonszám: +36-1-374-06-06; email:
habitat@habitat.hu; honlap: http://www.habitat.hu/): továbbiakban "Adatkezelő" vagy "HFH".
Kezelt adatok köre, adatkezelési célok és a hozzáféréssel rendelkező személyek köre
Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 3. § 2. pontja szerint személyes
adatnak minősülnek.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz
való hozzáférésre jogosultak, illetve címzettek köre az alábbi táblázatban kerültek bemutatásra:
Adatkezelés
megnevezése
és célja
"Igazságos és
biztonságos
bérlakáspolitikát"
kapcsolatos
szakpolitikai
petíció
támogatása

Az adatkezelés
jogalapja / jogos
érdekek
Infotv. 5. § (1) a)
– az érintett
hozzájárulása,
melyet Ön a
személyes adatai
(név és e-mail
cím) önkéntes
megadásával ad
meg. A megadott
adatai
tekintetében az
Ön hozzájárulását
a petíció
benyújtásával
kapcsolatos
adatkezeléshez
vélelmezzük
(Infotv. 6. § (6)). A
visszaélésszerű
aláírások
megakadályozásá
ra vonatkozó
adatkezelés
jogalapja a HFH
ehhez fűződő
jogos érdeke az
Infotv. 6. § (5) (b)
pontja alapján.

A kezelt adatok
köre

Az adatkezelés
időtartama

1. teljes név - az
adatalany
azonosítása és a
petíció benyújtása
céljából
2. email cím - az Ön
azonosítása,
duplikált aláírások
szűrése és
visszaélésszerű
aláírások
megakadályozása
céljából, ami a HFH
jogos érdekének
minősül. A HFH
álláspontja szerint ez
az adatkezelés az
adatok megadásának
önkéntességére
tekintettel nem
korlátozza
aránytalanul az
adatalany jogait. Az
Ön e-mail címe nem
kerül továbbításra a
Miniszterelnökség
részére a petíció
részeként.

A petíció
gyűjtésének
időtartama alatt,.
amely legkésőbb
2017. május 30ig tart.
A petíció ezt
követően
legkésőbb 2017.
június 30-ig kerül
benyújtásra a
Miniszterelnöksé
g, illetőleg Lázár
János
Miniszterelnöksé
get vezető
miniszter
részére.
A petíció
benyújtását
követő 30 napon
belül a petíció
céljából kezelt
személyes
adatok törlésre
kerülnek.
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Kik férhetnek hozzá
a személyes
adatokhoz?
Adatkezelő
szervezetén belül a
kommunikációs
menedzser és az
online
kommunikációs
szakértő fér hozzá az
adatokhoz.
A petíció a támogatók
neveivel a
Miniszterelnökség,
illetőleg Lázár János
Miniszterelnökséget
vezető miniszter
részére kerül
benyújtásra. A
Miniszterelnökség
önálló adatkezelő és
a HFH nem felel a
Miniszterelnökség
saját
adatkezeléséért.

Az érintett
közvetlen
megkeresése
HFH társadalmi
céljának
megvalósításáh
oz kapcsolódó
telefonos
hívásüzenetek
közlése céljából
HFH társadalmi
céljának
megvalósításáh
oz kapcsolódó,
reklámnak nem
minősülő
tájékoztatás
küldése hírlevél
útján, illetőleg
azzal
kapcsolatos
viselkedésalapú
információ
gyűjtése a
hírlevél
hatékonyságán
ak méréséhez.

Infotv. 5. § (1) a)
– az érintett
hozzájárulása,
melyet Ön a
telefonszámra
vonatkozó
opcionálisan
kitölthető
információ
megadásával
adhat meg a HFH
részére.
Infotv. 5. § (1)(a);
Reklámtörvény 6.
§ (1)-(2) és (5)
bekezdése és
2001. évi CVIII.
törvény (Elkertv.)
14. (5) – az
érintett kifejezett
hozzájárulása,
mellyel Ön
feliratkozik az
hírlevél
fogadására. Az
adatok
minőségének
biztosítására és a
hírlevél
hatékonyságának
mérésére
vonatkozó
adatkezelés
jogalapja az Ön
hozzájárulása,
továbbá a HFH
ezekhez fűződő
jogos érdeke az
Infotv. 6. § (5) (b)
pontja alapján.

1. teljes név az Ön
azonosítása céljából;
2. telefonszám az
Önnel való
kapcsolattartás
céljából

1. teljes név - az Ön
azonosítása céljából;
2. email cím - az
Önnel való
kapcsolattartás, email küldése céljából.
3. forrás: az az
információ, hogy az
adatalany
hozzájárulása mikor
került megadásra és
milyen forrásból
származik, amely
adatok az
adatminőség
biztosítása céljából
kerülnek kezelésre.
Az adatminőség
biztosítása a HFH
jogos érdekének is
minősül.
4. viselkedésalapú
információ, hogy az
címzett mikor, milyen
IP címről nyitotta
meg a levelet és
mely linkekre
kattintott a
hírlevélben, mely
adatokat a hírlevél
hatékonyságának
mérésével
kapcsolatosan kezel
a HSH, hogy azt az
információt jövőbeli
hírlevelek küldésével
kapcsolatosan
felhasználja. A
hírlevél
hatékonyságának
mérése a HSH jogos
érdekének minősül.

A
megkereséshez
adott
hozzájárulás
visszavonásáig.

Adatkezelő
szervezetén belül a
kommunikációs
menedzser és az
online
kommunikációs
szakértő.
Harmadik személyek
nem férnek hozzá
ezen adatokhoz.

A cél
megszűnéséig
vagy a hírlevélről
való leiratkozás
időpontjáig

Adatkezelő
szervezetén belül a
kommunikációs
menedzser és az
online
kommunikációs
szakértő fér hozzá az
adatokhoz.
Adatkezelő a hírlevél
küldéséhez
adatfeldolgozót vesz
igénybe:
- MailChimp (The
Rocket Science
Group, LLC d/b/a
MailChimp, címe:
United States GA
30318 Atlanta 512
Means St., Suite 404;
privacy@mailchimp.c
om; Tel +1 (678) 9990141) a hírlevél
küldése és hoszting
céljából. A MailChimp
a külföldre
feldolgozásra átadott
személyes adatok
megfelelő szintű
védelmét Privacy
Shield regisztráció
útján biztosítja. Az
adatfeldolgozás a
Rocket Science
Group, LLC-vel
megkötött szerződés
megszüntetéséig tart
és az adatfeldolgozó
a név, e-mail cím,
forrás és
viselkedésalapú
információkhoz fér
hozzá.

Az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulás önkéntes és az bármikor szabadon visszavonható. Az Ön
hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett
adatkezelések jogszerűségét.
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A HFH jogos érdekén alapuló adatkezelések esetében elvégezte a jogos érdek tesztet és
megállapította, hogy a vonatkozó, fent megjelölt adatkezelések - az adatok megadásának
önkéntességére és az adatalany tiltakozási jogának biztosítására tekintettel - nem sértik
aránytalanul az érintett jogait. Önnek bármikor jogában a jogos érdeken alapuló adatkezelésekkel
szemben tiltakozni.
Hírlevelek küldése
Amennyiben a hírlevelünkre feliratkozik, úgy e hírlevelekről Ön bármikor, korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: habitat@habitat.hu. Továbbá, ha Ön
hírlevelet kap tőlünk, emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.
Gyermekekkel kapcsolatos információk
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez
engedélyt kértek.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel
jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön
köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését
megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre
bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.
Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való
megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Ön személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük: az Adatkezelő irodája
zárt. Az Adatkezelő számítógépeihez való hozzáférés jelszóval védett. Az Adatkezelő gondoskodott
arról, hogy az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozó az adatokat megfelelő biztonsági
intézkedésekkel védje.
Az Ön jogai
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását
Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog: Az Ön kérelmére a HFH mint Adatkezelő tájékoztatást ad
az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett
erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a HFH költségtérítést állapíthat meg.
Önt megilleti a helyesbítés joga: A HFH a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel
meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Ön kérheti a személyes adatok zárolását és megjelölését: A HFH zárolja a személyes adatot, ha Ön
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A HFH megjelöli az általa kezelt
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személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Önnek joga van az adatai törléséhez: A HFH a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az
érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25
napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A
HFH a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, mint érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította, kivéve, ha az adatkezelés céljára való
tekintettel az Ön jogos érdekét az értesítés mellőzése nem sérti.
Önt megilleti a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adata kezelése ellen törvényben
meghatározott esetben, illetőleg akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el. Önt hírlevél küldésével kapcsolatosan minden esetben megilleti a tiltakozás
joga.
A HFH a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap
alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön az adatkezelő döntésével
nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Önt megillető jogokat úgy gyakorolhatja, hogy Ön közvetlenül kapcsolatba lép a HFH-val annak
fent meghatározott elérhetőségei útján. Ezzel kapcsolatosan a HFH kérheti Önt, hogy Ön a jogai
gyakorlását megelőzően azonosítsa magát.
Az Önt megillető jogorvoslat joga
Ha Ön feltételezi, hogy jogait megsértették, úgy Ön vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy
pedig bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben, ahol Ön szintén követelheti személyes
adatai jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem biztonsági követelménye megszegéséből
eredően keletkező károk megtérítését. Ezúton tájékoztatjuk, hogy peres eljárás az érintett
magyarországi lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező
bíróság előtt is megindítható.
Adatvédelmi nyilvántartás
A jelen adatkezelések a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság részére bejelentésre
kerültek, azok nyilvántartási száma:
NAIH-115857/2017. - Petíció: "Igazságos és biztonságos bérlakás-politikát".
NAIH-115858/2017. - Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.
NAIH-116526/2017. - Marketing: tájékoztatás a szervezet tevékenységéről, támogatási
lehetőségekről
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