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Adatkezelési tájékoztató
a Zugoly.com és a Hétmérföldes Oktatási Egyesület szolgáltatásait igénybevevők és
önkéntesek részére
A személyes adataidat 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 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi
feltételek szerint kezeljük.
1. Ki az adatkezelő?
Adatkezelő:
Cégnév: Hétmérföldes Oktatási Egyesület
Székhely: 1165 Budapest, Szabadság utca 38.
Levelezési cím: 1165 Budapest, Szabadság utca 38.
E-mail cím: info@7merfoldes.hu
Adószám: 19239424-1-42
Nyilvántartási szám: 01-02-0017373
A székhely állama: Magyarország
Honlap címe: zugoly.com és 7merfoldes.hu
A Hétmérföldes Oktatási Egyesület általi adatkezelésekre az érintett önkéntes hozzájárulása
alapján kerül sor. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a
www.7merfoldes.hu és a www.zugoly.com honlapok használatával, a regisztrációval, illetve a
kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseidet, észrevételeidet az adatkezelőnek a fenti
székhelyre címzett postai, vagy az info@7merfoldes.hu címre írt elektronikus levélben
teheted fel. Az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos részletes tájékoztatás a
zugoly.com oldalon is megtalálható.
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
2. Milyen tevékenységgel kapcsolatosan kezelünk személyes adatokat?
Adatkezelés célja
A Hétmérföldes Oktatási Egyesület adatkezelésének célja a tevékenység végzéséhez
szükséges kapcsolattartás, a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése, valamint a
www.7merfoldes.hu és a www.zugoly.com honlapok üzemeltetésével kapcsolatos
adatkezelés.
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni szeretnének.
A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes
adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
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Személyes adatok köre: Az Érdeklődőnek a regisztráció során az alábbi adatokat kell
megadnia: - szülő neve (vezeték- és keresztnév) - gyermek neve (vezeték- és keresztnév) e-mail cím - postacím – telefonszám.
Önkéntes szerződés megkötése esetén ezen adatok köre kibővül (név, anyja neve, születési
hely, idő, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jele, telefonszáma, email címe). Az önkéntes tevékenység végzéséről fényképek és videók készítése, közzététele
fénykép, videófelvétel önkéntes toborzás, adománygyűjtés, illetve a program ismertetése
céljából a hozzájárulás visszavonásáig.
Felelősség
A Hétmérföldes Oktatási Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A
megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely
Érdeklődő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt
az Érdeklődőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a
Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön
felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

3. A www.7merfoldes.hu és a www.zugoly.com honlapok üzemeltetésével
kapcsolatos adatkezelés
A honlapon való böngészéskor elfogadod és tudomásul veszed, hogy az internetszolgáltató a
honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb
fájlokat helyez el a számítógépeden vagy mobil eszközödön. A honlapunk egyszerű
megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi
azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.
Google Analytics
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalnak, hogy
pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat,
hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A
Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. Részletes tájékoztatást a Google
Analytics működéséről itt talál:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Bármikor változtathatsz a süti beállításokon a böngésződ beállításaiban. A böngésző
programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de olyan beállítást is
választhatsz, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi
honlapon keresztül pedig további információkat szerezhetsz a sütik szerepéről:
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
4. Adatfeldolgozók, adatok címzettjei
Az adatkezelésre kizárólag az Hétmérföldes Oktatási Egyesület jogosult, az adatokat
bizalmasan kezeljük, harmadik személynek a tudtod és hozzájárulásod, vagy jogszabályi
kötelezés nélkül információt nem szolgáltatunk ki.
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A tevékenységünkkel összefüggésben igénybe veszünk külsős szolgáltatót
− pénzügyi, könyvelési szolgáltatás végzésére,
− honlap üzemeltetésére, akik adatfeldolgozóként a megbízásuk fennállásának időszakában,
az általunk adott utasításoknak megfelelően jogosultak az adatokat kezelni. Az adatkezelési
tevékenységre a GDPR-nak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az
adatfeldolgozók személyéről részletes felvilágosítást személyesen, postai vagy elektronikus
levélben adunk.
Társaságunk az adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem veszi igénybe. Amennyiben az
adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelés során minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy
megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Mind a
papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet
biztosítunk a kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés
megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető.
6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az adatkezelések során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid
Hozzájárulás visszavonása: bármikor visszavonhatod az adatkezeléshez való hozzájárulást
postai vagy elektronikus levélben, amely azonban a visszavonást megelőző adatkezelés
jogszerűségét nem érinti.
A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adataidnak kezeléséről jogosult vagy bármikor
megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelmed alapján
történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell
megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
A hozzáférés joga: bármikor kérhetsz visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adataid
kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adataidat kezelik, kiknek, hová fogjuk azt
továbbítani, meddig tároljuk, stb., azaz minden, a személyes adataiddal kapcsolatos
tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó
felvilágosítást is. Kérésedre az adatokat másolatban is átadjuk.
A helyesbítéshez való jog: kérheted a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adataidnak
ésszerű időn belüli kijavítását.
A törléshez való jog: kérheted, hogy adataidat ésszerű határidőn belül töröljük az
adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtöttük, ha visszavonod
az adataid kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat, tiltakozol adataidnak kezelése ellen, vagy
ha adataidat jogellenesen kezeltük. (Nem töröltetheted a személyes adataidat abban az
esetben, ha azok kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)
Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatod, hogy az adatok kezelése
megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatod adataid
használatát.
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A tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhatsz az ellen, hogy az adataidat kezeljük, így
ebben az esetben azokat nem kezelhetjük tovább.
Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben kéred, megkaphatod az elektronikusan tárolt
adataidat elektronikus adathordozón, vagy kérheted, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek
továbbítsuk.
A panasztételhez való jog: ha az adataid kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogásod van,
panaszod van, azt jelezheted az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság; postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
telefon: +36 1 391 1400; honlap: www.naih.hu; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
A bírósághoz fordulás joga: ha az adataid kezelésével kapcsolatos jogaid sérülnek, jogosult
vagy arra, hogy bírósághoz fordulj.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is
fordulhat panasszal.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg
Társaságunkat.
8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos
információk közzététele a zugoly.com weboldalon történik.
Budapest, 2021.05.25.
Hétmérföldes Oktatási Egyesület

