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Adatkezelési tájékoztató a Magyar Zsidó Múzeum Légy Része!
programjához

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (továbbiakban: MAZSIHISZ), mint a
legyresze.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó
a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár által szervezett Légy része! múzeumi program
személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. A program résztvevőjeként, a
weblapra történő személyi adatainak és tárgyi emlékeinek feltölésével, a továbbiakban az
Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével
összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.
E tájékoztató célja, hogy rögzítse a MAZSIHISZ által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket, valamint a MAZSIHISZ adatvédelmi és adatkezelési politikáját.A
MAZSIHISZ kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. A MAZSIHISZ kiemelten fontosnak tartja a programban résztvevő
személyek információs és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A MAZSIHISZ a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő adatai:
cégnév:
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
székhely:
Budapest VII. ker., Síp u. 12.
Nyilvántartási szám: 00004/2012
postacím:
Budapest VII. ker., Síp u. 12.
telefonszám:
+(36) 1 413-5500
e-mail:
jog@mazsihisz.hu
A továbbiakban: Adatkezelő. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gádor György
E-mail: dr.gadorgyorgy@mazsihisz.hu
Telefonszám: +3614135500/139
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az
adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a Légy Része!
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program résztvevőinek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeli.

1. Az adatkezelés által érintett adatok köre
Adatkezelés megnevezése
Cél
Jogalap
Érintettek köre
Személyes adatok köre
Adatok forrása

Az adatok kezelésének időtartama

Légy Része! múzeumi program
A programhoz kapcsolódó további
adategyeztetés és információátadás
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a)
pontja alapján a résztvevők önkéntes
hozzájárulásán alapszik.
A Légy része! múzeumi programon
résztvevők
név, e-mail cím, lakóhely, születési hely,
idő
Közvetlenül a résztvevőtől.
Adatkezelés kezdete: A Résztvevő a
program honlapján személyes adatok
megadása
Adatkezelés vége: 2025. december 31.

A továbbított adatok fajtája,
címzettje és a továbbítás jogalapja

Adatkezelés módja

Igénybe vett adatfeldolgozó neve
és címe

Nem történik adattovábbítás.

Elektronikus úton.
Digital Ocean
101 Avenue of the Americas, 10th Floor
New York, NY 10013
VAT ID: EU528002224
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Adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége, az alkalmazott
adatfeldolgozási technológia
jellege

2.

Tárhelyszolgáltatás. Informatikai
rendszerrel.

A kezelt személyes adatok védelme
Az Adatkezelő biztosítja hogy a személyes adatok a megfelelő fizikai és informatikai
védelmét. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő
jogosulatlan
hozzáférés
lehetőségnek,
az
adatok
jogosulatlan
megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének
vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása.
Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek
megfelelően választja meg. Az Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy a kezelt adatokhoz
csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és
változatlansága biztosított legyen.

3.

Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön
jogosult:
• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon
az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e;
• pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
• kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az
Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból
amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
• személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait
széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz
továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen,
vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos
érdekét, szabadságát nem sérti;
• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak
pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények
tisztázásáig);
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• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az

adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) , illetve korábban
adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

4. A jogorvoslat joga
Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése
kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint
nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes
felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím:
1055 Falk Mikso utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:
(1) 391 1400
honlap:
http://www.naih.hu.

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy
az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi,
előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön.
A MAZSIHISZ elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek
megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a
felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a
megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb
30 napon belül tájékoztatjuk.
Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

5

Budapest, 2020. november 30.

