ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Hatályos: 2011. július 28-tól
Felülvizsgálva: 2014. április 23.
Az Amnesty International Magyarország Egyesület (a továbbiakban AIM) jelen szabályzata határozza meg az
AIM által üzemeltetett www.amnesty.hu weboldalra (továbbiakban weboldal) vonatkozóan az AIM adatkezelési
gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, illetve tájékoztat a
felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről. Jelen szabályzat egyúttal rendezi a tagok, pártoló tagok és
aktivisták, továbbá adataikat önkéntesen az AIM rendelkezésére bocsátó további személyek személyes
adatainak kezelését is. A weboldal meglátogatásával, illetve személyes adatainak az AIM rendelkezésére
bocsátásával az érintett tudomásul veszi, hogy rá ezen adatvédelmi szabályzat rendelkezései vonatkoznak.
1. Adatkezelő
Amnesty International Magyarország Egyesület (cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 44.)
2. A kezelt adatok köre
A weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen
személyes adatokat kellene megadnia. A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt
automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó
IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat
nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.
A szerver üzemeltetője:
Perfect-IT Kft.
A weboldal üzemeltetője:
Perfect-IT Kft.
Petr Urbancik, webmester, webfejlesztő
Adataik megadásával a tagok, támogatók, aktivisták, önkéntes fordítók és képzők hozzájárulnak ahhoz, hogy az
AIM az önkéntesen megadott személyes adataikat kezelje.
Az AIM tagjai esetén saját jogszerű működése – így különösen a tagsági jogok gyakorlásának lehetővé tétele és
a tagságból eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása – érdekében, az ehhez szükséges személyes
adatokat kezeli:
Perfect-IT Kft.
Petr Urbancik
AIM munkavállalói
Az adatkezelés kapcsolattartás és nyilvántartás céljából a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően,
a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint történik; az adatok kezelését az alábbi személyek végzik:
Perfect-IT Kft.
Petr Urbancik
AIM munkavállalói
Az AIM a kezelt személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé illetéktelen harmadik fél számára.
A kérdések és egyéb megkeresések esetén az érintett adatait az AIM kizárólag kapcsolattartási célra használja.
Csoportos befizetőként való támogatás esetén a bankszámlaszám, valamint a támogatás ideje és összege az
AIM kezelésébe kerül.
3. Adatkezelés célja, ideje
A weboldal meglátogatásának időpontja, az IP cím felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága,
kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik. Az adatkezelésre a hatályos
jogszabályokban meghatározottakkal összhangban az adatkezelési felhatalmazás visszavonásáig, az

adatkezelés céljának megszűnéséig, az adatok törlésének jogszabályban meghatározott határidejéig, illetve a
jogszabályban meghatározott egyéb feltétel bekövetkeztéig kerül sor.
A tagok – a fenti 1. pont szerinti – személyes adatait az AIM saját jogszerű működése – így különösen a
tagsági jogok gyakorlásának lehetővé tétele és a tagságból eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása –
érdekében kezeli, a tagsági jogviszony fennállása alatt.
Az aktivisták, önkéntes fordítók és képzők – a fenti 1. pont szerinti – személyes adatait az AIM kapcsolattartás
és nyilvántartás céljából kezeli, az AIM tevékenységében való közreműködés tartama alatt.
4. Adatkezelés módja
Az AIM a rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és nemzetközi ajánlásoknak megfelelően,
valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli. Az AIM minden szükséges lépést megtesz, hogy
biztosítsa a jelen tájékoztató szerinti személyes adatok biztonságát azok gyűjtése, kezelése, tárolása és őrzése
során.
Az adatok tárolásának technikai hátterét a szervert üzemeltető, Perfect-IT Kft., míg a biztonsági
intézkedéseket az SSL tanúsítvány és a legfrissebb szoftverek használata biztosítja.
5. Az adatokhoz hozzáférhetők köre
Az AIM kezelésében lévő személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert
adatokhoz kizárólag az AIM adatkezelői férhetnek hozzá:
• informatikai szolgáltató cég
• webmester
• igazgató
• irodavezető
• kampánykoordinátor
• aktivizmus koordinátor
• média és kommunikációs munkatárs
• emberi jogi képzési koordinátor
• szerződéses szakmai önkéntesek
Személyes adatokat harmadik személyeknek az AIM nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó az AIM
adatkezelőinek erre kifejezetten engedélyt ad. A felhasználó bármikor jogosult módosítani az általa megadott
személyes adatokat.
Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.
6. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik
Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak
helyesbítését és törlését is, valamint tájékoztatást az AIM postai levelezési címén, illetve az
office@amnesty.hu e-mail címen.
Az adatkezelő kérésre a törvénynek megfelelően 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az
általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.
Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.
7. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, biztonságosan, jelszóval védett
módon tároljuk.
8. Jogérvényesítés
Kérjük, hogy ha úgy érzed, hogy az AIM megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, vedd fel
velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatunk, hogy igényedet polgári bíróság
előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő
kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a
2011. évi CVIII. törvény 13/A§ tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az office@amnesty.hu e-mail
címre juttasd el.
9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát 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.

