Adatvédelmi tájékoztató
Az Érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

Adatkezelő adatai:
• Név:
Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány
• Székhely:
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
• Képviseletre jogosult neve: Borsó Tibor kuratóriumi elnök
Adatvédelmi tisztviselő:
• Neve:
• Telefonszáma:
• E-mail címe:

Arany-Jádi Enikő
06 30 896 56 51
jadi.kemfa@gmail.com

A kérdőív üzemeltetője, Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban mint,
Adatkezelő) tájékoztatja a kérdőívet kitöltő természetes személyt (továbbiakban, mint Érintett), az
adatkezelésre vonatkozó irányelvéről és adatvédelmi gyakorlatáról.
Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai
és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban, mint Rendelet).
Jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban, mint tájékoztató) hatálya a kérdőíven történő
adatkezelésre terjed ki.
Fogalmak:
• „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy,
• „személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés,
• „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
• „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, rögzítése,
• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi
• „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik,
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„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele,
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e,
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,
„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,
„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges,
„adatvédelmi incidens”: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelőnek az Érintett részére a személyes adatai kezelésére
vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva kell rendelkezésére bocsájtania, továbbá az Adatkezelőnek biztosítania
kell az Érintett jogainak gyakorlását.
Az Érintett kérdőív kitöltésével elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit.
A kérdőíven kezelt személyes adatok célja:
Az Adatkezelő a települési klímastratégia és szemléletformálás érdekében az általa üzemeltetett
kérdőíven kezel személyes adatokat, hozzájárulás alapján a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében az alábbi esetekben.
Kezelt adatok köre:
A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
megvalósítása” című projekt keretében végzet programok megvalósítása során:
• kitöltő neve, település, intézmény
Az adatkezelés jogalapja:
A kérdőív kitöltése során megadott személyes adatok kezelése, Érintett hozzájárulása alapján a
Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint történik.
Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:
Az Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem
gyűjt.
Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:
A kérdőíven kezelt személyes adatok tárolása a Google Felhasználási feltételei, és Adatvédelmi
irányelvei szerint történik.
Adattovábbítás, továbbított adatok köre:
Az Adatkezelő harmadik fél számára nem továbbítja a kérdőíven megadott személyes adatokat.
Adatfeldolgozó:
Az Adatkezelő Adatfeldolgozói közreműködést nem vesz igénybe.
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Adatvédelmi incidensek kezelés
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő
feladata.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést,
ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről vagy téves riasztásról
van szó.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az
adatvédelmi incidensről, illetve 72 órán belül bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak.
Érintettek jogai
Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).
Az Érintett hozzáférési joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon
(Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok
valamelyike fennáll:
a) adatkezelés célja megszűnt,
b) visszavonja a hozzájárulást,
c) tiltakozik az adatkezelés ellen,
d) ha az adatok kezelése jogellenes,
e) tárolási idő lejárt,
f) ha közhatalmi szerv elrendeli
(Rendelet 17. cikk).
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben
meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).
A tiltakozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükség.) (Rendelet 21. cikk)
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A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e Rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk
alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni (Rendelet 77. cikk).
Panasz esetén az eljárás
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz:
• Cím:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
• Postacím:
1363 Budapest, Pf. 9.
• Telefon:
(+36-1) 391-1400
• Telefax:
(+36-1) 391-1410
• E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatvédelmi tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosíthatja. Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.
Az Érintett a jelen tájékoztatójában és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az
adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
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