
 

Adatvédelem 

 

A Szép Jelen Alapítvány tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, partnerektől 

személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel, mint adatkezelő, kötelezőnek ismeri el jelen 

tájékoztató tartalmát.  

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete alapján: „A 

természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az 

Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek 

joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.”   

Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot 

kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek 

személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait az 

adatvédelmi törvényi szabályozásnak és az alábbi adatvédelmi irányelveknek megfelelően. 

 

A Szép Jelen Alapítvány a www.fecskepalota.hu oldal üzemeltetője. 

 

Ha valaki e-mailen, vagy telefonon keresztül lép velünk kapcsolatba, akkor bizonyos adatait, pl. 

az ott megadott elérhetőségét rögzítjük. Erre a kérés/kérdés megválaszolásához, illetve 

esetleges további kérdések kezeléséhez van szükség. Ezt az információt senkivel nem osztjuk 

meg az illető személy beleegyezése nélkül. A Szép Jelen Alapítvány elkötelezett partnerei, 

vendégei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs 

önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Szép Jelen Alapítvány, mint adatkezelő a 

személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz mindent, az adatok biztonságáért. 

 

Csakis olyan személyes adatokat gyűjtünk és használunk, amelyek a szolgáltatás 

megszervezéséhez feltétlenül szükségesek. Ezen adatokat harmadik fél számára nem, illetve 

kizárólag a jelentkező kifejezett hozzájárulásával továbbítjuk. 

 

A jelentkezőnek bármikor jogában áll információt kérni a róla tárolt személyes adatokról, azok 

eredetéről, illetve arról, hogy hol tároljuk és milyen céllal kezeljük azokat, illetve joga van 

bármikor adatai törlését kérni.  

 

http://www.fecskepalota.hu/


Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az 

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő 

nem vizsgálja, a felelősséget, a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre/adatközlőre 

hárítja. 

 

A felsorolt esetekben - ajánlatkérés, érdeklődés közvetlen megkereséssel, weboldalon keresztül, 

e-mailen, telefonon, kérdőív kitöltése során - az adatkezelés célja a kapcsolattartás, egyeztetés 

az érintettel. A kezelt személyes adatok köre a személy neve, e-mail címe, telefonszáma, 

titulusa, szervezet neve, esetlegesen megadott egyéb információk. 

 

Minden esetben a rögzített adatokat csak a Szép Jelen Alapítvány alkalmazottai, kuratóriumi 

tagjai és az adatokat feldolgozó kijelölt kollégák ismerhetik meg. 

 

Az adatkezelés időtartama az ajánlat érvényességi idejét követő 5 év, illetve az érintett 

tiltakozásáig, amit a fecskepalota@fecskepalota.hu címen jelezhet. 

Hírlevelünkről, kérdőíves árajánlatkéréséről szintén bármikor leíratkozhat az adatközlő az 

Alapítvány felé küldött fecskepalota@fecskepalota.hu e-mail címen. 

 

Honlapunk használata személyes információk megadása nélkül lehetséges.  

Honlapunk "sütiket" használhat, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb betöltést. A "sütik" alatt egy 

olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes munkamenet ideje alatt aktív és amely a 

gyorsabb azonosítás érdekében a weboldalról a felhasználó számítógépére kerül. A felhasználó 

kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, azonban ez lassíthatja, 

megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést. 

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, 

melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé 

az azonosító személyes adatainak megszerzését. 

A sütit a felhasználó törölheti saját számítógépéről. A sütik kezelésére általában a böngészők 

Eszközök/Beállítások menüjén belül van lehetőség. 

A felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor önkéntes hozzájárulását adja az 

adatkezeléshez. A kezelt személyes adatok a webtárhely szolgáltató által alkalmazott 

naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. Az adatkezelés időtartama 

a munkamenet lezárásáig tart. Az adatkezeléssel mindenki érintett, aki a webhelyet 

meglátogatja, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 
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E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy egyes hatóságok személyes adatok közlése céljából 

megkereshetik alapítványunkat. Alapítványunk e szervek részére személyes adatot csak annyit 

és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés kapcsán elengedhetetlen, és amennyiben a 

megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 

 

Adatkezelő adatai: 

Szép Jelen Alapítvány 

Székhelye: 8082 Gánt-Bányatelep, Fecskepalota 

Nyilvántartási száma: 13-01-0000323 

Adószáma: 19181084-1-07 

Képviseli: Orbán Péter 

e-mail cím: fecskepalota@fecskepalota.hu 

web: www.fecskepalota.hu 

 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Rövid neve: NAIH) 

Cím: 1125 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969 

+36 (1) 391-1400,  

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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