Adatvédelmi szabályzat

Data Protection Policy

Az Egyesület adatvédelmi szabályzatban
rögzíti valamennyi az Egyesület által kezelt
személyes adatra vonatkozó irányelvet,
eljárást.

The Association sets out in the Data
Protection Policy all the personal data policy
and procedures handled by the Association.

A szabályzat alapját képező jogforrások:




az Európai Parlament és a Tanács (eu)
2016/679 rendelete 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
(általános adatvédelmi rendelet) és
az Információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény.

Az adatvédelmi szabályzat kiterjed az
Egyesület honlapján kezelt személyes
adatokra, az Egyesület által működtetett
egyéb honlapokon fellelhető személyes
adatokra illetve a papír alapon kezelt
személyes adatokra.

The legal sources underlying the policy:


Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the
Council on the protection of natural
persons with regard to the processing
of personal data and on the free
movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation)



Act CXII of 2011 on information selfdetermination and freedom of
information.

The Privacy Policy also covers personal data
processed on the website of the Association,
personal data on other websites run by the
Association, and personal data handled on
paper.

Adatkezelő

Data processor

Jövő Internet Élő Laboratórium Egyesület
(FILAB)

Jövő Internet Élő Laboratórium Egyesület
(FILAB)

1093, Budapest Közraktár utca 12/a

1093, Budapest Közraktár utca 12/a

Honlapok üzemeltetői

Operator of the websites

a. www.filab.hu

a. www.filab.hu

Netpositive Kft, 2021 Tahitótfalu Pataksor
utca 48.
b. flexilab.eu
FILAB, 1093, Budapest Közraktár utca 12/a

Netpositive Kft, 2021 Tahitótfalu Pataksor
utca 48.
b. flexilab.eu
FILAB, 1093, Budapest Közraktár utca 12/a

Adatvédelmi felelős

Data Security Officer (DSO)

Személyes adatok

Personal data

Személyes adatnak minősül az azonosított
vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy
a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.

‘Personal data’ means any information
relating to an identified or identifiable natural
person (‘data subject’); an identifiable natural
person is one who can be identified, directly
or indirectly, in particular by reference to an
identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or
to one or more factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic,
cultural or social identity of that natural
person.

Személyes adatok tárolásához az érintett
beleegyezése szükséges mindazokban az
esetekben, amikor a hatályos jogszabály ezt
kötelezően elő nem írja.

In order to store personal data, the consent of
the concerned party is required in all cases
where the applicable law does not necessarily
prescribe it.

Személyes adatok kezelésének célja és
mértéke

The purpose and extent of the handling of
personal data

Az Egyesület személyes adatok közül nevet és
email címet, értesítési címet, telefonszámot,
munkahely
nevét
és
foglalkozás
megnevezését rögzíti és tárolja. Ezek a
személyes adatok a kapcsolattartás és
értesítések küldésének céljából kerülnek
felhasználásra.

The Association records and stores the name
and email address, notification address,
telephone number, job name and occupation
of the person. These personal information will
be used for contact and notification purposes.

Harmadik fél számára az elektronikus
kommunikáció esetén csak IP címet bocsátjuk
rendelkezésre. Harmadik félként a Google Inc.
Analytics szolgáltatását használjuk. Google
adatvédelmi
előírásait
lásd:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

For third parties, in case of electronic
communication only IP addresses are
provided. Third party is Google Inc. Analytics.
For
Google
Privacy
Policy
see
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Adatkezelés időtartama

Duration of data processing

Személyes
adatokat
jogszabályban
meghatározott kötelező ideig tároljuk. Az
önkéntes regisztráció során megadott
adatokat (flexilab.eu) két évig őrizzük, két év
után automatikusan töröljük.

We store personal data for a statutory
mandate. The data provided during voluntary
registration (flexilab.eu) will be kept for two
years, automatically deleted after two years.

Felhasználó jogai

User Rights

Minden az Egyesülettel kapcsolatba kerülő
felhasználó jogában áll a róla nyilvántartott
adatokról tájékoztatást vagy módosítását/
törlését kérni. Az adatkezelőnek tájékoztatást

Any user who is in contact with the
Association has the right to request
information or to modify / delete the data
recorded on it. The data controller must also

kell adnia arról is, ha felhasználó adatait
harmadik fél számára továbbítják.

provide information about transmitting user
data to a third party.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a felhasználó
az adatkezelővel írásban érintkezik vagy papír
alapon vagy az online felületen keresztül.

In connection with data management, the
user contacts the data controller in writing
either on a paper basis or via the online
interface.

Adatok tárolása

Storing data

A személyes adatok tárolásánál ügyelünk a
fokozott biztonságra. A flexilab.eu oldal Lotus
Domino 9.0.1 szerverről támogatott, ahol az
adatok SHA-2 titkosítással kerülnek tárolásra
és a kommunikáció a TLS technológiát
használja.
A filab.hu honlap Wordpress
motorral üzemel, a GDPR compliant
technológia folyamatos fejlesztés alatt van és
kerül alkalmazásra.

When storing your personal data, we take
care of increased security. Flexilab.eu is
supported from Lotus Domino 9.0.1, where
data is stored with SHA-2 encryption and
communication uses TLS technology. The
filab.hu website operates with Wordpress
engine, GDPR compliant technology is under
continuous development and is being used.

Incidenskezelés

Incident Management

Az Egyesület bármilyen adatvédelmi incidenst
72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelenti.
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06
1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
https://www.naih.hu/onlineuegyinditas.html).
Egyéb
jogsértések
kivizsgálásával és egyéb szolgáltatásokkal
kapcsolatos információkat, részletes törvényi
rendelkezéseket
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény tartalmazza.

The Association announces any privacy
incident within 72 hours at the National Data
Protection and Information Authority.
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Address: 1530 Budapest, Pf.: 5, phone: 06
1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
https://www.naih.hu/onlineuegyinditas.html). Other information on the
investigation of infringements and other
services, detailed legal provisions in Act CXII
of 2011 on information self-determination
and freedom of information.

Kikötés

Disclaimer

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az
adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a
szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály
azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés
megváltozása nem jelentheti a személyes
adatok céltól eltérő kezelését. Az erre
vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15
nappal előre közzéteszi honlapján.

The data controller reserves the right to
change the privacy statement. This can be
especially the case if the scope of services is
expanded or if the law makes it mandatory.
Changing the data management can not mean
handling personal data differently. The data
controller publishes this information on his
website 15 days in advance.

