
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ 
(továbbiakban: „Szabályzat”) 

 

 

A Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület (továbbiakban: „Egyesület”) azon személyek részére, 

akik a hírlevélküldő szolgáltatásunkra regisztráltak akár honlapunkon keresztül, akár valamely 

rendezvényünkön, rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a 

túratársakat az Egyesület által, vagy az Egyesület partnerei által szervezett fontosabb 

eseményekről, valamint az Egyesület által meghirdetett programokról.  

 

A hírlevélküldő szolgáltatás teljesítése során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi 

szabályok szerint: 

 

1. Az adatkezelő adatai 

 

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 

9012 Győr, Epres u. 4. 

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék 

Nyilvántartási szám: 62507 

Telefon: +36 70 614 9853 

Email: bakonyikalandorok@gmail.com 

Honlap: www.bakonyikalandorok.info 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett 

hozzájárulása. 

 

3. A kezelt adatok köre 

 

A Egyesület az alábbi, a hírlevélküldésre történő regisztráció során megadott adatokat kezeli: 

 

 név 

 e-mail cím 

 

4. Az adatkezelés célja 

 

A hírlevélküldésre való regisztráció során megadott adatok az Egyesület, vagy valamely 

partnere által szervezett eseményről, vagy az Egyesület által meghirdetett programokról való 

emailben történő tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra. 

 

5. A túratársak adataihoz hozzáférő személyek 

 

A regisztráció során az adataikat megadó túratársak adataihoz az Egyesület alkalmazottai, 

tisztviselői és önkéntes segítői  kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése 

érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. 

 

6. Személyes adatok továbbítása 



Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélküldő szolgáltatásunk technikai hátterét az alábbi partnerünk 

bevonásával teljesítjük, akikkel a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozási 

szerződésünk van érvényben: 

 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

 

A regisztráció során megadott adatokat tehát továbbítjuk a fenti partnerünk részére.  

 

7. Az adatkezelés időtartama 

 

Az Ön által megadott adatokat az Egyesület az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Ön 

a hírlevélről a hírlevélben feltüntetett linkre kattintva bármikor leiratkozhat, amely leiratkozás 

következtében az Egyesület a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból. Leiratkozási kérelmét az 

1. pontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén is eljuttathatja hozzánk. Telefonos 

kérelem esetén írásbeli megerősítést kérhetünk. 

 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

A 3. pontban meghatározott személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem 

vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről túratársaink tájékoztatást kérhetnek. Ebben az 

esetben az Egyesület munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon 

alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok 

tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az Ön adatait. 

 

Ön ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. Jogosult továbbá adatainak törlését vagy 

felhasználásának korlátozását is kérni, ebben az esetben azonban a hírlevélküldő szolgáltatást 

az Egyesület nem tudja a továbbiakban az Ön részére biztosítani. 

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az 1. 

pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

9. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége 

 

Ön (akár a honlapon, akár más módon történő) regisztrációval  magára nézve elfogadja a jelen 

Szabályzatot. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a túratásak előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a hírlevélszolgáltatás – módosítás hatálybalépését 

követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

 

10. Jogorvoslat 

 

Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi 

minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: 

 

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 



cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL http://naih.hu 
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