A Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány,
a www.bodzavar.hu weboldal üzemeltetőjének

adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:
Bodzavár oktatási,nevelési alapítvány (továbbiakban: "Szolgáltató")
2. Az adatkezelő címe:
8291 Vöröstó, Fő u. 21.
3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

4. Elérhetőség:
bodzavar@bodzavar.hu
5. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az
internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében
6. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A kezelt adatok köre:
A. A honlapra való regisztráláskor a felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, e-mail
cím,, (a megadott adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá).
B. Egy kiválasztott gyermek tanfolyamra való jelentkezéskor a felhasználó által kötelezően
megadott adatok: Gyermek neve, Gyermek születési ideje, Gyermek TAJ száma, Gondviselő
neve, Gondviselő lakcíme, gondviselő e-mail címe, gondviselő telefonszáma, (a megadott
adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá).

C. Egy kiválasztott felnőtt tanfolyamra való jelentkezéskor a felhasználó által kötelezően
megadott adatok: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, (a megadott adatokhoz csak a
Szolgáltató fér hozzá).
D. Egy kiválasztott pedagógus pályázatra való jelentkezéskor a felhasználó által kötelezően
megadott adatok: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, (a megadott adatokhoz csak a
Szolgáltató fér hozzá).
E. A hírlevélre való feliratkozáskor a felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, e-mail
cím,, (a megadott adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá).
F. A hírlevélre való feliratkozáskor rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a
feliratkozás időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, és csak a Szolgáltató
fér hozzá.
8. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó
jogosultságának azonosítása (pl. felhasználó korábbi jelentkezéseinek megtekintése, 2014. évtől
kezdődően egyes dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz, vagy
hozzáférés az archívumban elhelyezett cikkekhez), valamint a megrendelt szolgáltatás
(értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai
célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
B. A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a jelentkeztetett
gyermek képzésével kapcsolatos legfontosabb információ tárolása (életkor – a képzési csoport
meghatározásához és TAJ szám egészségügyi ellátás szükségessége esetén); valamint a
megrendelt szolgáltatással kapcsolatban értesítések kiküldésének lehetősége. Az adatokat a
szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –
leiratkozással – megtilthatja.
C. A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a megrendelt
szolgáltatással kapcsolatban értesítések kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató
felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –
leiratkozással – megtilthatja.
D. A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a feltöltött
pályázattal és a pályázati folyamattal kapcsolatban értesítések kiküldésének lehetősége. Az
adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a
felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
E. A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a havi illetve
kétheti rendszerességel kiküldött hírlevél eljuttatása a felhasználó részére. Az adatokat a

szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –
leiratkozással – megtilthatja.
F. A hírlevélre való feliratkozás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok
esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim
látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az
ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A
felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi
azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök
menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban
jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes
adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén
ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
9. Az adatkezelés időtartama:
A-B-C-D-E. A felhasználó által megadott adatok esetében a felhasználó önkéntes döntése
alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató törli az
adatokat.

10. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a bodzavar@bodzavar.hu
címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
törli az adatokat.
11. Reklámok/reklám-tartalmak:
A kimenő hírlevelekben, értesítő levelekben esetlegesen megjelenő hirdetések nem
tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő
értesítő levelek aljára, ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.
16. Adatfeldolgozó megnevezése, címe:
Szolgáltató nem vesz igénybe adatfeldolgozót
19. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyarország területén a ………………………….. Kft. szervertermében
telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

20. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a weboldalon való
közzététel mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
21. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az bodzavar@bodzavar.hu címre kell eljuttatni, amire 15
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az
adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
22. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További
kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a bodzavar@bodzavar.hu
e-mail címen.

