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A Magyarország Barátai Alapítvány az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.), az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, a 679/2016 Európai 

Bizottsági Rendeletben, valamint az egyéb vonatkozó uniós és magyar rendelkezésekkel 

összhangban ezúton teszi közzé „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát” (a továbbiakban: 

Szabályzat). 

 

I. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

 

- Magyarország Barátai Alapítvány (a továbbiakban: MOBA) 

- Cím: 1067 Budapest Eötvös utca 24. I. em. 10. 

- Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011400 

- Telefon/ Fax:  

- E-mail: office@friendsofhungary.hu 

 

A Szabályzatban foglaltak szempontjából  

 

- Adatkezelő: a MOBA, amely ezt a tevékenységét az általa mint egyedüli tag által 

alapított Friends of Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék szám: 01-09-

274160) bevonásával végzi; 

- Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy. Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező alapján azonosítható. 

- Tag: az érintett, ha tagja a Magyarország Barátai Közösségnek (a tagfelvétel 

szabályait a MOBA alapító okirata, illetve Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza); 

- Honlap: a MOBA által üzemeltetett friendsofhungary.hu honlap; 

- Hírlevelek: a Hungary Today és az Ungarn Heute hírportálok; 

- Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1122 Budapest 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu). 

 

II. Az adatkezelés alapelvei 

  

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság  

 

A MOBA személyes adatot kizárólag tisztességesen, átlátható módon, a vonatkozó 

jogszabályokban és belső szabályokban rögzített előírásoknak megfelelően kezel, az érintettek 

jogosultságainak rendeltetésszerű biztosításával. 

 

Célhoz kötöttség  

 

mailto:office@friendsofhungary.hu
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A MOBA személyes adatokat kizárólag egyértelmű és jogszerű célból kezelhet; az 

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 

 

Adattakarékosság 

 

A MOBA kizárólag annyi és olyan személyes adatkört kezelhet, amely az érintett egyértelmű 

azonosításához és a feladat ellátásához, a cél eléréséhez minimálisan szükséges, arra 

alkalmas. Az adatok megőrzési és törlési határidejét a cél, az adat kezelését meghatározó 

jogszabályok, valamint belső szabályok előírásai alapján kell megállapítani. Amennyiben az 

adatkezelés célja teljesült vagy megszűnt, az adatkezelésre irányadó jogszabályban vagy belső 

szabályban meghatározott őrzési határidő lejártakor az adatot törölni kell. 

 

Pontosság  

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – amennyiben az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Amennyiben a MOBA 

tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás vagy hiányos, köteles azt 

helyesbíteni, és erről mindazokat értesíteni, akiknek az adat továbbításra került. 

 

Integritás és bizalmas jelleg 

 

Személyes adat kezelésekor – ideértve a papíralapú és e-mailen történő adattovábbítást és az 

informatikai jogosultságok engedélyezését is –, figyelemmel kell lenni arra, hogy az 

adatokhoz csak az férhessen hozzá, akinek a munkavégzéséhez az adat, illetve adatkör 

feltétlenül szükséges. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodni kell a 

személyes adatok megfelelő biztonságáról, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelemről. 

 

Elszámoltathatóság 

 

Az adatkezelő felelős az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell 

lennie e megfelelés igazolására. 

 

III. Az adatkezelés jogszerűsége (jogalapja) és általános feltételei 

 

Adatgyűjtést és adatkezelést (a továbbiakban együtt: adatkezelés) a MOBA csak akkor végez, 

ha legalább az alábbiak egyike teljesül: 

 

- az adatkezelés az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához 

feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten 

hozzájárult; 

- az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 

elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos; 

- a személyes adatot érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés 

céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 

 
 



IV. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre 

 

A jelen Szabályzat az érintettek hozzájárulásával történő adatkezelés részletes feltételeit 

tartalmazza. Ebbe a körbe az alábbi esetek tartoznak. 

 

1. Magyarország Barátai Közösségének adatai 

2. Adományozók és csatlakozók (a továbbiakban: adományozók) adatai 

3. Honlap látogatók és más internet alapú szolgáltatást igénybe vevők adatai 

4. Munkára jelentkezők adatai 

5. Egyéb, önkéntes alapon szolgáltatott adatok  

 

1. Magyarország Barátai Közösségének adatai 

 

A MOBA az adatkezeléssel elősegíti a Magyarország Barátainak Közösségének (a 

továbbiakban: Közösség) tagjaival történő kapcsolattartást, illetve a tagok közötti 

információáramlást. Ennek érdekében az alábbi adatok nyilvántartására kerülhet sor: 

 

- teljes név 

- arckép 

- (postai) cím 

- e-mail cím 

- telefonszám 

- születési dátum 

 

A Magyarország Barátai Közösség tagjai regisztrálhatnak a friendsofhungary.hu honlap 

jelszóval védett részére. A MOBA kizárólag azokat az adatokat kezeli, amelyeket a érintett 

megadott, s melyeket az érintett bármikor megváltoztathat vagy letörölhet.  

A MOBA az érintettek előzetes hozzájárulása esetén a tagok e-mail címeit más tagok részére 

hozzáférhetővé teheti. Harmadik személyeknek a MOBA még azt a tényt sem közli, hogy az 

érintett tagja-e a Magyarország Barátainak Közösségének vagy sem, a tagok számára azonban 

nyilvános, hogy kik a Közösség más tagjai. 

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló fenti adatszolgáltatáson felül a MOBA csak olyan 

esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé vagy 

lehetővé teszi, illetve ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja. Az 

érintett hozzájárulását be kell szerezni ahhoz is, hogy a MOBA rendezvényein róla képmás 

(fotó vagy video) és/vagy hangfelvétel készüljön, s azt a MOBA a Honlapon, illetve a belső 

vagy külső kommunikációs anyagokban és felületeken felhasználja, közzétegye vagy 

nyilvánosságra hozza. 

 

2. Adományozók adatai 

 

Az adatkezelés elősegíti az adományozók hozzájárulását az MOBA célkitűzéseihez és 

programjaihoz. Az adományozók esetében nyilvántartott adatok:  
 

- teljes név,  
- e-mail cím,  
- adományozás módja, (postai adományozás esetén levelezési cím),  
- a támogatás értéke,  

 



 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. A 

személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül a MOBA részére adományozók 

előzetes tájékoztatására. Az adatok kizárólag ezután kerülnek nyilvántartásba. 

 

A banki úton történő adományozási lehetőséget választó adományozók egyes személyes 

adatai átadásra kerülnek a Magyar Kereskedelmi Bank, mint adatkezelő részére. A továbbított 

adatok köre: teljes név, bankszámlaszám, támogatás összege. Az adattovábbítás célja: az 

érintettek részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az 

érintettek védelme érdekében végzett ellenőrzés. 

 

3. Honlap látogatók és más internet alapú szolgáltatást igénybe vevők adatai 

 

Az adatkezelés célja a MOBA által üzemeltetett Honlap tartalomszolgáltatásának 

optimalizálása, az alapítvány tevékenységének népszerűsítése, hírlevelek és egyéb 

tájékoztatók küldése, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás. A MOBA által 

üzemeltetett vagy ahhoz köthető internetes oldalak látogatása során az érintett személyes adat 

megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett 

adatokat a MOBA kizárólag statisztikai célokra használ fel, internetes megjelenése 

hatékonyságának és a rendszer biztonságának növelésére; ezek a rögzített adatok nem 

tartalmaznak semminemű személyes adatot.  

 

Abban az esetben, ha Honlap használata személyes adatkezeléssel jár, a MOBA a következő 

adatokat tartja nyilván: 

  

- a megszólításhoz szükséges név  

- teljes név 

- (postai) cím 

- e-mail cím 

- telefonszám 

 

A MOBA a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a 

belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett sütiket (cookie) használ. A sütik olyan adatok, 

melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az érintett számítógépének merevlemezére 

kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek a felhasználói élmény növelésére szolgálnak. 

Ezen adatok – az érintett döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve 

a sütik használatát az érintett a böngészőben megtilthatja. 

 

A sütik alkalmazásához az érintett hozzájárulásával van lehetőség, akinek tehát módjában áll 

engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. Böngészője beállításainak módosításával az érintett 

elutasíthatja a sütiket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a sütik tárolását megelőzően 

figyelmeztetést is kaphat. Amennyiben az érintett úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, 

előfordulhat, hogy a Honlap vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes 

egészében kihasználni. 

 

Az e pontban nem szabályozott további rendelkezéseket a Honlap adatkezelési tájékoztatója 

tartalmazza. 

 

 

 



4. Munkára jelentkezők adatai 

 

A MOBA hirdetéseire vagy egyébként hozzá beküldött jelentkezések elbírálása során az 

alábbi adatok kezelésére kerül sor: 

 

- teljes név 

- születési hely, idő 

- képesítés 

- (postai) cím 

- e-mail cím 

- telefonszám 

- személyazonosításra alkalmas igazolvány száma. 

 

A jelentkezés elbírálása után az eredménytelen pályázó személyes adatait meg kell 

semmisíteni (törölni kell), kivéve, ha a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a MOBA 

későbbi álláskínálat esetére történő felhasználás céljából további kezelje. 

 

Munkaviszony létesítése esetén a munkavállaló adatainak kezelésére a „Munkáltatói 

tájékoztatás személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató irányadó.  

 

5. Egyéb, önkéntes alapon szolgáltatott adatok  

 

Az 1. – 4. pontba nem sorolható, esetenkénti adatkezelésre (pl. rendezvények szervezéséhez, 

lebonyolításához, népszerűsítéséhez kapcsolódó adatok) a jogszabályok, szerződések, a jelen 

szabályzat, illetve az érintettek rendelkezései irányadók. Az adatkezelés konkrét céljától 

függően a MOBA az alábbi adatkörből feltétlenül szükséges, az érintett által önkéntesen 

szolgáltatott adatokat tartja nyilván: 

 

- teljes név 

- arckép 

- (postai) cím 

- e-mail cím 

- telefonszám 

- születési dátum 

 

A MOBA csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori 

adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, a 

MOBA haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó 

személyes adatokat. 

 

V. A kezelt adatok módosítása, törlése 

 

A MOBA az érintettek által megadott, IV/1–5. pontokban meghatározott személyes adatokat 

az adat megadásának időpontjától a cél megvalósulásáig vagy végleges lehetetlenné válásáig, 

az érintettel által jóváhagyott egyéb időpontig, illetve az adatkezelési jogosultság érintett általi 

visszavonásáig kezeli és használja fel. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának mértékétől 

függően, a fenti célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges körben 

végezhető. 

 



A MOBA az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, 

módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak vagy 

azok egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezelésre 

vonatkozó korábbi engedélyét. 

 

VI. Adattovábbítás 

 

A jogszabályokban meghatározott keretben a MOBA a kezelt személyes adatok 

feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Adatfeldolgozási tevékenységet 

természetes vagy jogi személy, szervezet a MOBA-val kötött szerződés alapján, a MOBA 

utasításai szerint végezhet. Az adatfeldolgozás lényeges követelményeit a szerződésben 

rögzíteni kell.  
 

A Honlapra történő látogatáskor, illetve a MOBA egyéb szolgáltatásainak igénybevételekor 

be kell szerezni az érintett hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatait adatfeldolgozás 

céljából a MOBA a jogszabályokon alapuló esetekben igénybe vett adatfeldolgozók számára 

továbbíthassa. 
 

Az adatfeldolgozó a szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat és a hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem 

hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

Az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamba irányuló adattovábbítást úgy 

kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Harmadik 

országban (nem EGT tagállamba) adatkezelést folytató adatkezelő részére személyes adat az 

Info. Tv. 6. alcíme (8. – 13. §-aival) összhangban továbbítható: 
 

VII. Az érintettek jogai: 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél  

 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (előzetes tájékozódáshoz való jog, 

hozzáféréshez való jog), 

- személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését (helyesbítéshez való jog), 

valamint 

- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –  korlátozását vagy törlését 

(az adatkezelés korlátozásához vagy az adat törléséhez való jog).  

 

Az érintett kérelmére a MOBA tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelemnek a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában írásban eleget 

tenni.  



 

A személyes adatot törölni kell, ha  

 

- kezelése jogellenes; 

- az érintett azt kéri; 

- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, amennyiben a 

törlést törvény nem zárja ki; 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy e 

szabályzatban meghatározott határideje lejárt; 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

A helyesbítésről, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni 

kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 

kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, 

továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

VIII. Jogorvoslat 

 

A MOBA az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, 

továbbá panaszokat és tiltakozásokat (a továbbiakban: panasz) az office@friendsofhungary.hu 

e-mail címen, valamint a 1067 Budapest Eötvös utca 24. postacímen fogadja.  

 

Ha az érintett a személyes adatának kezelésével kapcsolatban panaszt jelent be, a MOBA azt a 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a MOBA köteles bizonyítani. Ha 

a MOBA a panaszt megalapozottnak tartja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt 

és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a panaszról, továbbá az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította.  

 

Amennyiben a panaszos a MOBA döntésével nem ért egyet, valamint, ha az adatkezelő a fenti 

határidőt elmulasztja, az érintett a panaszával a Hatósághoz fordulhat. 

 

A fentieken túlmenően az érintett a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése 

esetén az adatkezelő ellen bírósági keresetet indíthat az illetékes törvényszéken. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 

Az adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről, az 

adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről 

nyilvántartást vezet (adatkezelői nyilvántartás). A nyilvántartást írásban vagy elektronikus 

úton rögzített formában kell vezetni.  
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A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének 

ellenőrizhetősége céljából az adatkezelő automatizált adatkezelési rendszerben (elektronikus 

napló) rögzíti: 

 

- az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását, 

- az adatkezelési művelet célját és indokát, 

- az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját, 

- az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését, 

- a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét. 

 

A kötelező adatszolgáltatásra, valamint az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó – e 

szabályzatban nem részletezett – előírásokat a MOBA egyéb belső szabályozása, illetve a 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

 

 

Budapest, 2018. 09. 05. 

 

 

 

 

 


