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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Hatályos: 2020. január 01. napjától 

 

A Magyar Integratív Homeopátiás Egyesület (továbbiakban: Egyesület) összefogó erőt képvisel a 

szakmában a különböző szakmai irányzatok, érdekek és célok összeegyeztetése során, kiemelt 

tevékenységei közé tartozik az oktatás és események szervezése (homeopátiás képzések, szakmai 

találkozók homeopaták számára), érdekképviselet, kapcsolattartás hazai és nemzetközi 

szervezetekkel, valamint a hazai homeopátiás szakma összefogása. 

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató foglalja össze az Ön számára, hogy Egyesületünk mely tevékenységei 

kapcsán, miként kezeli az Ön személyes adatait – Egyesületünk elkötelezett az Ön személyes adatainak 

védelme kapcsán. Személyes adat lehet pl. az Ön neve, e-mail címe, IP címe, telefonszáma (mindazon 

adatok, amelyek alapján Ön közvetve/közvetlenül azonosítani lehet). 

 

A tájékoztatás 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 szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) (GDPR) rendelkezései alapján, különösen annak 13. és 14. cikke alapján történik. 
 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 

Név: MAGYAR INTEGRATÍV HOMEOPÁTIÁS EGYESÜLET 
Székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29/E. I/4.  
Nyilvántartási szám: 13-02-0007431 
Adószám: 19103534-1-41 
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék 
 
Honlap: www.mihe.hu 
E-mail cím: miheiroda@gmail.com 
Közösségi média felületek: facebook- Magyar Integratív Homeopátiás Egyesület MIHE 
https://www.facebook.com/Magyar-Integrat%C3%ADv-Homeop%C3%A1ti%C3%A1s-
Egyes%C3%BClet-MIHE-1988226244559199/ 
 
Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: ProfiTárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., 
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI 

A GDPR rendelkezéseivel összhangban Egyesületünknél adatkezelési tisztségviselő kijelölése nem 
kötelező, de amennyiben az adatkezelésünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele adódna vagy 
további információra lenne szüksége keressen minket az alábbi e-mail címen: miheiroda@gmail.com 
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Egyesületünk fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa a 
jövőben, a módosításokról a honlapunkon tájékoztatjuk Önt. A módosítás a honlapra való feltöltéssel 
hatályos. 

Tájékoztatjuk, hogy az Egyesületünk tagjai csak 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, valamint 
szolgáltatásainkat is 18. életévüket betöltött személyek számára nyújtjuk. 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉSÜNK CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA 

Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön számára, hogy Egyesületünk mely személyes adatait, milyen 
célból, milyen időtartamig gyűjti/kezeli, azok átadásra kerülnek-e harmadik személyek számára, illetve, 
hogy adatkezelésünk milyen jogalapon történik. 

EGYESÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Amennyiben Ön Egyesületünk tagja kíván lenni, illetve amennyiben Ön Egyesületünk tagja, 
tisztségviselője, a személyes adatainak kezelése az alábbiak szerint történik. Az adatkezelésünkkel 
érintettek a tagfelvételi kérelmet benyújtók és Egyesületünk tagjai.  

Milyen célból kezeljük személyes adatait?  
1. Tagfelvételi kérelmekkel kapcsolatban: Annak érdekében, hogy amennyiben Ön Egyesületünk 

tagja kíván lenni tagfelvételi kérelmét be tudja nyújtani számunkra, azt Egyesületünk a 
megszabott rendben el tudja bírálni,  

2. Tagság nyilvántartása: Annak érdekében, hogy tagjainkat nyilvántartsuk,  
3. Tagsági jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban: Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

tagjaink számára a tagságból eredő jogok gyakorlását (pl. közgyűlésre meg tudjuk Önt hívni, az 
Ön által a közgyűlésen előadottakat jegyzőkönyvezzük stb.), illetve, hogy ellenőrizni tudjuk, 
hogy tagjaink eleget tettek-e a tagságból eredő kötelezettségeinknek (pl. tagdíjfizetési 
kötelezettség) 

4. Egyesületünk jogszabályoknak megfelelő működése biztosításának érdekében. 
 
Mely személyes adatait kezeljük?  

1. Tagfelvételi kérelmek: név, leánykori név, születési hely és idő, e-mail, telefonszám, lakcím 
(levelezési cím, amennyiben az a lakcímtől eltérő), végzettségre, illetve homeopátiás 
végzettségre vonatkozó adatok (megnevezés, megszerzés éve), amennyiben a tagdíj 
befizetésről Ön számlát igényel, a vonatkozó számlázási adatok (számlázási név, cím, 
adószám), aláírás, 

2. Tagság nyilvántartása: név, lakcím, esetlegesen az Egyesületben betöltött tisztség, az 
Egyesületi tagság fennállásának/megszűntének ténye, 

3. Tagsági jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban: név, lakcím, e-mail cím, Egyesületben 
betöltött tisztség, a tagdíjfizetéssel kapcsolatban továbbá a befizetéssel kapcsolatos adatok -
befizetés dátuma és megtörténte, banki utalás esetén az Ön vagy cégének neve, 
bankszámlaszáma, utalás összege, dátuma, közleménye, befizetés megtörténte, 

4. Egyesületünk jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása érdekében: név, lakcím, 
aláírás. 

 
Mi az adatkezelésünk jogalapja?  

1. Tagfelvételi kérelmek: Az Egyesületünk jogos érdeke alapján (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja). 
Annak érdekében, hogy Egyesületünk megfelelő döntést tudjon hozni az Ön tagfelvételére 
vonatkozóan, ellenőrizni tudja, hogy Ön megfelel az Alapszabályban támasztott feltételeknek 
- Amennyiben Ön a tagdíj befizetésről magánszemélyként számlát kér, Egyesületünk jogos 
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érdeke, hogy a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségét teljesítse. Ön 
tiltakozhat Egyesületünk jogos érdeken alapuló, jelen adatkezelése ellen. 

2. Tagság nyilvántartása: Az Egyesületünk számára jogi kötelezettsége teljesítése érdekében 
szükséges (a GDPR 6. cikk (1) c) pontja). A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:63 § rendelkezései alapján.  

3. Tagsági jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban: Az Egyesületünk számára jogi 
kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk (1) c) pontja). A polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63- 3:87 § rendelkezései alapján. 

4. Egyesületünk jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása érdekében: Az 
Egyesületünk számára jogi kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk (1) 
c) pontja). A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63- 3:87 § rendelkezései 
alapján, figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire. 

Meddig kezeljük személyes adatait? 
1. Tagfelvételi kérelmek: Az Ön kérelmének elbírálásáig, amennyiben felvételt nyert úgy az Ön 

tagsága fennállása alatt is, ill. a tagság megszűnésétől számított 5 évig, 
2. Tagság nyilvántartása: Az Ön tagsága fennállása alatt, ill. a tagság megszűnésétől számított 5 

évig, 
3. Tagsági jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban: A tagsága megszűnését követő 5 évig, 
4. Egyesületünk jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása érdekében: Az Ön 

tagságának fennállása alatt. 
Az fenti határidők elteltével a személyes adatait töröljük.  
 
Amennyiben nem adja meg a fenti adatokat, úgy nem tudjuk a tagfelvételi kérelmét elbírálni, 
tagságáról dönteni. Amennyiben felvételt kérő tagunk egyes személyes adataival már rendelkezünk, 
azt Önnek megadnia nem szükséges. 
  
Adattovábbítás: 
A fenti adatai az Egyesületünk tagsági ügyekért felelős tagja, ill. az Egyesület tisztségviselői számára 
férhetők hozzá. Adatai különösen (név, lakcím) továbbításra kerülhetnek az Egyesületet nyilvántartó 
hatóság felé.  
 

EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Amennyiben Egyesületünk tagjaként/önkéntesként kívánja Egyesületünk munkáját segíteni, illetve 
természetes személy támogatónk, a személyes adatainak kezelése az alábbiak szerint történik, az 
adatkezelésünkkel érintettek az önkéntes segítők és természetes személy támogatók. 
 
Milyen célból kezeljük személyes adatait? 

1. Önkéntes tevékenységgel kapcsolatban: Annak érdekében, hogy Egyesületünk tevékenységét 
önkéntesként segíteni tudja. Önkéntesek lehetnek az Egyesület tagjai és külsős személyek 
egyaránt. 

2. Egyesületünk támogatásával kapcsolatban: Annak érdekében, hogy dokumentálni tudjuk az 
Ön által számunkra nyújtott támogatást. 

Mely személyes adatait kezeljük? 
1. Önkéntes tevékenység: név, lakcím, e-mail, telefonszám 
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2. Egyesület támogatásával kapcsolatban: név, banki utalás adatai (bankszámlaszáma, neve, 
utalás összege, dátuma, közleménye, megtörténte), tárgyi adomány esetén annak 
megnevezése. 

Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
1. Önkéntes tevékenység: Az Ön hozzájárulása (a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján). A vonatkozó 

hozzájárulása megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy Egyesületünk önkéntes 
tevékenységével kapcsolatban a fenti adatait kezelje. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása 
bármikor visszavonható – az nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

2. Egyesület támogatásával kapcsolatban: Az Ön hozzájárulása (a GDPR 6.cikk (1) a) pontja 
alapján). A vonatkozó hozzájárulása megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy Egyesületünk 
támogatásához kapcsolódóan a fenti adatait Egyesületünk kezelje. Tájékoztatjuk, hogy a 
hozzájárulása bármikor visszavonható – az nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Meddig kezeljük személyes adatait? 
1. Önkéntes tevékenység: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. 
2. Egyesület támogatásával kapcsolatban: Az Ön hozzájárulása/támogatása visszavonásáig. A 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 

Amennyiben nem adja meg a fenti adatokat úgy nem tudjuk fogadni az önkéntes tevékenységre 
vonatkozó kérelmét, illetve nem tud részünkre támogatást adni. 

 
Adattovábbítás: 
A fenti adatai az Egyesületünk tagsági ügyekért felelős tagja, ill. az Egyesület tisztségviselői számára 
férhetők hozzá. Adatai (különösen név, lakcím) továbbításra kerülhetnek az Egyesületet nyilvántartó 
hatóság felé. 
 
HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 
 
Az egyesületi hírlevelünkre bárki feliratkozhat, aki 18. életévet betöltötte és érdeklődik a homeopátia 
– ill. Egyesületünk tevékenysége iránt. Az adatkezelésünkkel érintettek a hírlevélre feliratkozók. 
 
Milyen célból kezeljük személyes adatait? 
Hírlevél: Annak érdekében, hogy az Ön részére hírlevelet tudjunk küldeni Egyesületünk működésével, 
valamint az Egyesületünk által szervezett szemináriumokkal, továbbképzésekkel, egyesületi hírekkel 
kapcsolatban.  
 
Mely személyes adatait kezeljük?  
Hírlevél: e-mail cím 
 
Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
Hírlevél: Az Ön hozzájárulása (a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján). Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) 
bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatban hírlevelek útján keressük meg 
Önt saját/esetlegesen partnereink nevében. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
hozzájárulásának visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 
 
Meddig kezeljük személyes adatait? 
Hírlevél: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  
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Amennyiben nem adja meg a fenti személyes adatait, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet küldeni. 
 
Adattovábbítás: 
Az adatait továbbítjuk a hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében részt vevő 
szolgáltató részére. Egyesületünk részéről, az erre jogosultsággal rendelkező dedikált személyek férnek 
hozzá. A személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére kerülnek átadásra, a lenti 
célokból: 

Név  Székhely Adattovábbítás célja 

Mailchimp, The Rocket Science 

Group LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE, 

Suite 5000 

Atlanta,  GA 30308 USA 

online marketing szolgáltatás 

nyújtása, hírlevél küldés 

 
 
EGYESÜLETÜNK ÁLTAL SZERVEZETT, RENDEZETT SZEMINÁRIUMOKON, TOVÁBBKÉPZÉSEKEN ÉS 
KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 
 
Annak érdekében, hogy az Egyesületünk által szervezett szemináriumokra, továbbképzésekre, illetve 
konferenciákra, egyéb rendezvényekre előzetesen regisztrálni, jelentkezni tudjon, valamint azokon 
részt tudjon venni.  Az adatkezelésünkkel érintettek azok a személyek, akik részt kívánnak venni, ill. 
részt vesznek ezen programokon. 
 
Mely célból kezeljük személyes adatait? 

1. Szemináriumokon, továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb rendezvényeken való 
részvétel biztosítása: Annak érdekében, hogy Ön részt tudjon venni az általunk szervezett 
rendezvényeken, részvételét biztosítani tudjuk, valamint ellenőrizni tudjuk, hogy a részvételi 
díj fizetési kötelezettségének eleget tett-e, 

2. Részvételi díjköteles programok esetében a fizetés, számlázás, számviteli bizonylat kiállítása: 
Annak érdekében, hogy az Ön részére számlát állítsunk ki, valamint, annak érdekében, hogy a 
részvételi díj megfizetését dokumentáljuk és a minket terhelő számviteli kötelezettségeknek 
eleget tudjunk tenni (a könyvviteli elszámolást alátámasztó adatok tekintetében). 
 

Mely személyes adatait kezeljük? 
1. Szemináriumokon, továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb rendezvényeken való 

részvétel biztosítása érdekében: név, e-mail cím, telefonszám, fizetés módja, fizetés státusza, 
rendezvény/oktatás/tanfolyam megnevezése,  

2. Részvételi díjköteles programok esetében a fizetés, számlázás, számviteli bizonylat kiállítása 
érdekében: fizetés módja és ténye, banki utalás esetén az Ön bankszámlaszáma, neve, utalás 
összege, dátuma, közleménye - készpénzes fizetés esetén az Ön neve, fizetett összeg, dátum –
az oktatás, tanfolyam egyéb rendezvény megnevezése – esetenként az Ön aláírása. 

Amennyiben nem adja meg a fenti adatokat, úgy nem tud az Egyesületünk által szervezett 
rendezvényeken, oktatásokon részt venni. Amennyiben a számla kiállításához szükséges, jogszabály 
alapján kötelező adatokat nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk a jogszabályi 
kötelezettségeinknek eleget tenni, az Ön részére számlát kiállítani. 

Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
1. Szemináriumokon, továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb rendezvényeken való 

részvétel biztosítása: Szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján), annak 
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érdekében, hogy a szemináriumokon, képzéseken, konferenciákon, illetve egyéb Egyesületünk 
által szervezett rendezvényen tudjon részt venni, ill. az Ön részvételét biztosítani tudjuk, 
ellenőrizzük, hogy az Önt terhelő esetleges fizetési kötelezettségének eleget tett-e (a 
könyvviteli elszámolást alátámasztó adatok körén túli adatok esetében). 

2. Részvételi díjköteles programok esetében a fizetés, számlázás, számviteli bizonylat kiállítása: 
Az Egyesületünk számára jogi kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk 
(1) c) pontja). A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk 
a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése, és az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján 
történik. 

Meddig kezeljük személyes adatait? 
1. Szemináriumokon, továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb rendezvényeken való 

részvétel biztosítása: A vonatkozó tanfolyam elvégzésétől, ill. egyéb rendezvény lezárultától 
számított 3 évig. 

2. Részvételi díjköteles programok esetében a fizetés, számlázás, számviteli bizonylat kiállítása: 
A vonatkozó tanfolyam elvégzésétől, ill. egyéb rendezvény lezárultától számított 3 évig. Az 
adatkezelés akkor kezdődik, amikor a részvételi szándék jelzésekor, jelentkezési lap 
kitöltésekor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek. 

 
Adattovábbítás: 
A személyes adataihoz az Egyesületünkön belül az arra jogosultsággal rendelkező tagok férhetnek 
hozzá, valamint a személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére kerülnek átadásra, a 
lenti célokból:  

 

Név  Székhely Adattovábbítás célja 

Stadler Vivienn Vianne Bt. 1196 Bp., Zalaegerszeg u. 57. könyvelés 
 

EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK/OKTATÁSOK/TANFOLYAMOK NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Az Egyesületünk által szervezett, ill. azon rendezvényekkel kapcsolatban a rendezvényekről való 
tudósítás, ill. a rendezvény népszerűsítése érdekében. Az érintettek, azok, akik a felvételeken (tömeg 
részeként) feltűnhetnek. 

Milyen célból kezeljük személyes adatait? 
Rendezvény: Annak érdekében, hogy az Egyesületünk által szervezett rendezvényekről beszámolót 
tudjunk készíteni, ezáltal rendezvényeinket népszerűsíthessük. 
 
Mely személyes adatait kezeljük?  
Rendezvény: esetenként az Ön nem egyedileg ábrázolt képmása, hangja (fénykép, videó és egyéb 
felvételek, az Ön cselekményei a rendezvényen). 
 
A nem egyedi felvételek esetén Önnek adatokat nem szükséges megadnia. Azzal, hogy az eseményre, 
rendezvényre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban 
jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha tiltakozik az adatok 
kezelése ellen. 
 
Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
Rendezvény: Az Egyesületünk jogos érdeke (GDPR 6. cikk. (1) f) pontja).  
Az eseményeinkről, rendezvényeinkről nem egyedi képfelvételeket készítsünk, összhangban a 2013. 
évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Az Egyesületünk érdeke a tevékenyégének 
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dokumentálása, népszerűsítése. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad 
rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges 
érdekeink érvényre juttatásához, más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható. Ön 
tiltakozhat Egyesületünk jogos érdeken alapuló, jelen adatkezelése ellen. 
 
Meddig kezeljük személyes adatait? 
Rendezvény: Ameddig Ön nem tiltakozik az adatkezelésünk ellen. 
 
Adattovábbítás: 
Az Ön személyes adatai a rendezvényről való tudósítás érdekében közzétételre kerülhetnek az 
Egyesületünk hivatalos közösségi média pl. Facebook, Instagram, Youtube felületein, így azok a 
nyilvánosság számára is elérhetőek lehetnek. Egyesületünk szervezetén belül, az arra jogosultsággal 
rendelkező tagok férhetnek hozzá az adatokhoz, a feladataik ellátásához szükséges mértékben. 
 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 
 
Közösségi média felületeink működtetésének céljából, annak érdekében, hogy a közösségi 
platformjainkat az Egyesületünk munkája iránt érdeklődők igényeihez tudjuk szabni. A közösségi média 
felületeinken abban az esetben kezeljük adatait, ha a hivatalos közösségi média felületünkön like-ol, 
követ minket, bejegyzést, véleményt, kommentet ír vagy például megosztja közösségi oldalainkat. 
 
Milyen célból kezeljük személyes adatait? 
Közösségi média fiókokkal kapcsolatban: Annak érdekében, hogy közösségi média oldalainkat 
működtetni tudjuk. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait nem részünkre adja meg, hanem az adott 
platformot működtető szolgáltató részére, melyek adatkezelésére vonatkozóan saját adatkezelési 
szabályzattal rendelkeznek (Facebook, YouTube stb.). 
 
Mely személyes adatait kezeljük?  
Közösségi média fiókokkal kapcsolatban: közösségi média profiljához tartozó felhasználóneve, az Ön 
által a közösségi média fiókján mindenki számára elérhető Ön által megadott személyes adatok (név, 
becenév, fénykép stb.), esetenként az Ön tevékenysége (like, megosztás, véleménye, kommentje az 
oldalainkon). 
 
Az Ön által a közösségi média oldalainkon megadott adatokra nincsen ráhatásunk, azokat Ön a 
profiljában tudja módosítani/törölni – Egyesületünk az elérhető adatokból külön adatbázist nem készít.  
 
Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
Közösségi média fiókokkal kapcsolatban: Egyesületünk jogos érdeke (GDPR 6. cikk. (1) f) pontja). 
Az adatkezelés szükséges Egyesületünk számára, Egyesületünk nagyközönséggel való megismertetése 
és népszerűsítése érdekében. Mérlegelve az érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre 
vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, az adatok kezelése szükséges a jogos érdekünk érvényre 
juttatásához, valamint más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható. Ön tiltakozhat 
Egyesületünk jogos érdeken alapuló, jelen adatkezelése ellen. 
 
Adattovábbítás: 
Egyesületünk részéről a közösségi média felületeit kezelő dedikált személyek férhetnek hozzá 
személyes adataihoz, harmadik személyek részére Egyesületünk részéről személyes adatai nem 
kerülnek továbbításra. 
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JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 
Annak érdekében, hogy az Egyesületünk a jogi igényeinek érvényesítésével, vagy az ellene támasztott 
jogi igényekkel kapcsolatban hatékonyan el tudjon járni – a jelen adatkezelésünkkel érintettek azok a 
természetes személyek, akik az Egyesületünkkel szemben jogi igényt támasztanak, illetve, akikkel 
szemben Egyesületünk jogi igényt támaszt, ill. a vonatkozó jogvitában érintettek. 
 
Milyen célból kezeljük személyes adatait? 
Jogi igények érvényesítése: Annak érdekében, hogy az Egyesületünk a jogi igényeit érvényesíteni tudja, 
valamint az ellene támasztott jogi igényekkel kapcsolatban védekezni tudjon.  
 
Mely személyes adatait kezeljük?  
Jogi igények érvényesítése: név, lakcím, telefonszám, az Ön aláírása, az alapul szolgáló jogvita adatai, 
így pl. jogvita tárgya, tartalma. 
 
Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
Jogi igények érvényesítése: Az Egyesületünk jogos érdeke (GDPR 6. cikk. (1) f) pontja).  
Az Egyesületünk érdekinek érvényesítése érdekében, hogy jogait érvényesíteni tudja, ill. az ellene 
támasztott jogi igénnyel szembeni védekezni tudjon. Az adatok törlése esetén előfordulhat, hogy 
igényünket lényegesen nehezebben tudnánk érvényesíteni, illetve az ellene támasztott igénnyel 
szemben védekezni, mely az adatkezelő jogait csorbítaná. Mérlegelve az adatkezeléssel érintettek 
személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait az adatok 
kezelése szükséges az adatkezelő érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is 
szolgálja, más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható. Ön tiltakozhat Egyesületünk jogos 
érdeken alapuló, jelen adatkezelése ellen. 
 
Meddig kezeljük személyes adatait? 
Jogi igények érvényesítése: A jogos érdekünk fennállásáig, előreláthatólag a polgári jogi elévülési idő 
vége + 6 hónap kezeljük, valamint, ha valamely eljárás indult, akkor a vonatkozó eljárás jogerős 
befejezéséig ill., ha az eljárás alapján követelés behajtása érdekében eljárás indult, úgy a teljes 
követelés kiegyenlítéséig, ill. a vonatkozó eljárás jogerős lezárásáig kezeljük az adatokat. 
 
Adattovábbítás: 
Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóságok, hivatalok számára- valamint 
az Egyesületünk jogi képviseltét ellátó jogi képviselő részére. 
 
BÖNGÉSZÉS, COOKIE 
 
Amennyiben felkeresi Egyesületünk honlapját – www.mihe.hu - a weboldal cookie-at (rövid adatfájl, 
jelsorozat) helyez el az Ön számítógépén. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépén, 
böngészésre használt eszközén (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy 
lehetősége van azok letiltására, ezt többek között megteheti a böngészője megfelelő beállításával. A 
cookie-kal kapcsolatos részletes információkat a Cookie tájékoztató c. dokumentumban talál. 
 
Milyen célból kezeljük személyes adatait? 
Böngészés, cookie: A weboldal megfelelő működésének, a tartalom megfelelő megjelenítésének 
biztosítása, továbbá a felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése 
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és a felhasználói élmény fokozása, valamint az adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá a 
felhasználók böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalhoz kapcsolódó 
statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. Az adatkezeléssel 
érintettek az Egyesületünk weboldalának látogatói.  
 
Mely személyes adatait kezeljük?  
Böngészés, cookie:  
A Word Press log in süti 30 napig bejelentkezve tart, az ehhez szükséges adatait tárolja. 
A facebook, instagram és google felhasználói tevékenységéről rögzít adatokat, acélból, hogy személyre 
szóló hirdetésekkel érje el felhasználóit. 
The Google fonts API elkéri az Ön IP címét, amikor meglátogatja az oldalunkat. 
A Complianz 365 napig tárolja a felugró ablakban jelzett felhasználói preferenciáit. A Google által 
kifejlesztett Google Analytics-ot használjuk, hogy statisztikát készítsen a honlapunkról. A Google 
Analytics olyan sütiket használ, mellyel a honlap használatról készít statisztikákat, és jelentéseket vet 
össze a honlap látogatottságáról. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?  
Böngészés, cookie: Egyesületünk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). 
Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek abból a célból szükségesek, hogy a weboldal megfelelő 
működését, annak alapvető funkciót biztosíthassuk a felhasználóink számára, pl. az oldalon történő 
navigáció – Egyesületünk jogos érdeke, hogy a weboldalát megfelelően működtetni tudja. Ezen 
adatkezelés, és a teljes weboldal megfelelő működtetése nem lenne megvalósítható. ÖN TILTAKOZHAT 
A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN! Jogos érdek alapján kezelt cookie: felhasználó 
által magadott adatok rögzítése érdekében használt cookie („user-input cookies), hitelesítési 
munkamenet-sütik („authentication cookies”), felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric 
security cookies”). 
 

A fentiekhez nem tartozó cookie esetében: Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján). A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói 
viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az 
adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az Ön IP cím alapján történő beazonosítása a nyelvi oldalra 
történő navigálás érdekében. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni – a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Meddig kezeljük személyes adatait? 
Böngészés, cookie: A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) 
tároljuk, melyről bővebben „Cookie tájékoztató c. dokumentumban” olvashat, vagy addig kezeljük az 
adatokat, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését. 
 
Az adatok automatikusan törlésre kerülnek, valamint a sütiket Ön is törölni tudja a saját 
számítógépéről, ill. böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a 
böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez az Ön által használt böngészőtől is függhet, 
további információk a legelterjedtebb böngészők esetén az alábbi linkeken: 
Google: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 
Explorer: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
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Adattovábbítás: 
Böngészés, cookie: A weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé 
tételében a következő személyek vesznek részt: 
 

Név  Székhely Adattovábbítás célja 

Profitárhely 6000. Kecskemét Szolnoki út 

23. 

statisztika, promóció 

Google LLC. 

 
1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043 

USA 

GoogleAnalytics szolgáltatás 

 
 
ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak 
biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően, megtesszük továbbá azokat a szükséges technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. Egyesületünk a megfelelő adatbiztonságot a következő módon 
garantálja: az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra 
feljogosított személyek számára tesszük hozzáférhetővé, elektronikus úton tárolt adatai esetében 
titkosítást használunk, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek 
kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat, biztosítjuk, hogy az 
adatok változatlansága igazolható legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek 
érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk.  

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA  

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország 
megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. 

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a 
következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból: 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, ország, 

megnevezése 

Megfelelőségi határozat – 

GDPR 45. cikk (1) bekezdése 

alapján 

Adattovábbítás, adatátadás, 

adatfeldolgozás célja 

Mailchimp, The Rocket Science 

Group LLC 

2016/1250 (EU) Bizottság 

végrehajtási határozata (USA – 

EU Privacy Shield List) 

A hírlevél, direkt marketing 

üzenet küldésével 

kapcsolatban. 

Google LLC. 

1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, California 

94043 

USA 

2016/1250 (EU) Bizottság 

végrehajtási határozata (USA – 

EU Privacy Shield List) 

A honlappal kapcsolatos 

webanalitikai szolgáltatást 

nyújtja. 
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PROFILALKOTÁS 

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást nem végzünk. 

Weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk. Tőlünk független szolgáltató Google az 
alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a 
weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk. 

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) 
által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az 
adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-
ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a 
Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat 
olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k 
letiltására vonatkozóan információt itt talál: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely 
az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az 
ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az 
országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre 
kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a 
webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem 
használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely 
felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a 
webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP 
szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos 
fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az 
adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, 
hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott 
környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve 
tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) 
vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, 
megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt 
olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a 
Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out 
Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK 

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: hozzáféréshez való 
jog, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozáshoz való 
jog, tiltakozás joga, hozzájárulás visszavonásának joga. 

Mindezeken felül az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az adatkezelésünkkel szemben: joga 
van hozzánk fordulni, amennyiben az adatkezelésünkkel kapcsolatban panasza, észrevétele adódik – 
fenti elérhetőségeink egyikén teheti meg. Panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, mely hazánkban a   
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
Valamint joga van a bírósághoz is fordulni, a felügyelő hatóság Önre vonatkozó döntése ellen, 
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amennyiben Egyesületünk nem foglalkozik az ön panaszával, amennyiben a felügyelő hatóság nem 
foglalkozik az Ön panaszával. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem mindig áll módunkban törölni a 
személyes adatát, ha jogi kötelezettségünk van annak megtartására. 

Az Ön jogait az alábbi rész foglalja össze: 

Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet 
arról, hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen 
célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra, ill. joga van az általunk kezelt személyes adatáról 
készült másolathoz.  

Helyesbítéshez való jog 

Adatváltozás esetén vagy amennyiben személyes adatai rosszul kerültek rögzítésre, kérheti adatai 
kijavítását. Ha adatai hiányosan kerültek felvételre kérheti azok kiegészítését. 

Törléshez való jog  

Ön kérheti, hogy a személyes adatait töröljük, többek között, ha pl. Ön visszavonja a hozzájárulását, 
már nincs szükség az adatokra abból a célból, amelyből azt Egyesületünk kezeli.  

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti, hogy az adatkezelésünket korlátozzuk, ha (i) Ön szerint nem pontosak az adatok, (ii) 
amennyiben az adatkezelésünk jogellenes, (iii) amennyiben már nincs szükségünk a személyes 
adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) 
ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 
szemben. 

Adathordozáshoz való jog 

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő 
részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált 
módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez 
(elfeledtetéshez) való jogot. 

Tiltakozáshoz való jog  

Ha az Ön adatainak kezelése jogos érdeken alapul, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel 
szemben, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezeljük tovább, 
kivéve, ha adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.  

Hozzájárulás visszavonásának joga  

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 


