
 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) alapján 

Ki az adatkezelő? Az Amnesty International Magyarország Egyesület (1054 Budapest, 

Báthory u. 4.; tel.: +36-1-321-4799; e-mail: office@amnesty.hu) 

Ki az adatkezelő képviselője? Kéri András elnök (e-mail: keri.andras@amnesty.hu) 

Ki az adatkezelő adatvédelmi felelőse? dr. Hacsi Gábor (e-mail: 

hacsi.gabor@amnesty.hu) 

Mi célból kezeljük a személyes adataidat?  

Az általad megadott személyes adataidat (név, e-mail, cím, telefonszám) az egyesületi 

belépésedhez és az egyesületi tagságodhoz szükséges mértékben, e célból kezeljük 

(így például azért, hogy tartsuk veled a kapcsolatot, értesítsünk egyesületi akciókról 

és egyéb rendezvényekről, a közgyűlésről, beszámoljunk tevékenységünkről, és 

megkeressünk adománygyűjtés céljából). 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?  

Az Egyesületben való tagsági jogviszonyod. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adataidhoz? A személyes adataidhoz az Egyesület 

fundraising munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében. 

Ezt meghaladóan kizárólag az Egyesület belső CRM-rendszerének fejlesztője 

(Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság, 1039 Budapest, Ady Endre u 60., 

communications@reflexive.hu), informatikai tanácsadója (Lovas Gergely e.v., 1027 

Budapest, Margit krt. 64/B., gergely.lovas@outlook.com) és rendszergazdája (Xineon-

IT Műszaki Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Népfürdő utca 37. 3. em. 9., info@xineon-

it.hu), illetve – kizárólag a névhez és a telefonszámhoz – az Egyesület telefundraiser-

ei (akiknek a nevét https://www.amnesty.hu/csapat/ weboldalon „telefundraiser” 

megnevezéssel találod aktuálisan) férhetnek hozzá mint adatfeldolgozók, akikkel az 

adataid biztonságát garantáló szerződést kötünk. Adataidat egyébként nem tesszük 

elérhetővé, nem továbbítjuk senkinek. 

A személyes adataidat meddig tároljuk? Adataidat az egyesületi tagságod fennállása 

alatt tároljuk.  

Tájékoztatunk arról, hogy a személyes adataid szolgáltatása szerződéses 

kötelezettségen (egyesületi tagsági jogviszonyodon) alapul, és szerződés kötésének 

(azaz az egyesületi tagságnak) az előfeltétele. 

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban? 

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

tájékoztatást kérhetsz tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidat kezeljük-e. 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogodban áll információt kérni tőlünk arról, 

hogy milyen személyes adataidat, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból 

és mennyi ideig kezeljük, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 

személyes adataidhoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a 

személyes adataidat, ideértve különösen az EU-n kívüli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket. 

A tájékoztatás iránti kérelmedre legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott 

elérhetőségre küldött e-mail-ben válaszolunk. 

Jogodban áll a személyes adataidhoz hozzáférést kapni akként, hogy az érintett 

személyes adataidat e-mail-ben megküldjük neked. 

A helyesbítéshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

kérheted, hogy késedelem nélkül módosítsuk valamely pontatlan személyes 

adatodat, illetve kérheted a hiányos személyes adataid kiegészítését. 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

kérheted, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adataidat, ha az 

alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 

vagy kezeltük; 

b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) a személyes adataidat jogellenesen kezeltük; 

e) személyes adataidat a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

kérheted, hogy a személyes adataidra az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adataid törlését, és ehelyett kéred azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de te 

igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben. 

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a 

te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A tiltakozáshoz való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak a mi vagy egy harmadik fél jogos 

érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adataidat nem 

kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal 

és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés érdekében 

történő kezelése ellen, amely esetben adataid a továbbiakban e célból nem 

kezelhetők. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A fentebb megadott elérhetőségen (office@amnesty.hu) keresztül e-mail-ben 

kérheted tőlünk, hogy az általad megadott, rád vonatkozó személyes adataidat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és jogodban áll 

ezeket az adatokat egy másik személynek továbbítani anélkül, hogy ezt mi bármiben 

is megakadályoznánk. Ezek a jogok akkor illetnek meg, ha az adatkezelés a 

hozzájárulásodon vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon 

történik. 

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása során kérheted, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – a személyes adataidat közvetlen továbbítsuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt 

kérjük, hogy panaszodat először nekünk küldd el, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy 

a jogszerű állapotot helyreállítsuk. 

A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot 

kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti 

hatóság neve és elérhetőségei a következők:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: 
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ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: 

www.naih.hu). 

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert 

kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – 

választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve bármikor 

dönthetünk arról, hogy a folyamatban levő adatkezelést új adatkezelési céllal 

egészítjük ki, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor 

módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosításáról téged értesítünk az általad megadott 

elérhetőségek valamelyiké.  

http://www.naih.hu/


 
 
PRIVACY NOTICE 

based on REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 

April 2016 the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation)  

Who is the data controller? Amnesty International Hungary (1054 Budapest, Báthory u. 4. ½.; tel.: 

+36-1-321-4799; e-mail: office@amnesty.hu) 

Who is the representative of the data controller? András Kéri (e-mail: keri.andras@amnesty.hu) 

Who is the data protection officer of the data controller? Gábor Hacsi (hacsi.gabor@amnesty.hu)  

For which purposes do we process your personal data?  

We process the personal data provided by you (name, e-mail address, address, phone number) for 

the purpose of you joining and being a member of the association (e.g. to keep in touch with you, 

inform you about our actions and other events, about the general meeting, to report on our 

activities, and to contact you for fundraising purposes). 

What is the legal basis for our data processing?  

Your membership relationship in the Association. 

Who can access your personal data? Your personal data can be accessed by our colleagues at the 

Association, to perform their tasks. Beyond that, the Association’s CRM developer (Reflexive 

Communications Polgári Jogi Társaság, 1039 Budapest, Ady Endre u 60., 

communications@reflexive.hu), its IT advisor (Lovas Gergely e.v., 1027 Budapest, Margit krt. 64/B., 

gergely.lovas@outlook.com), its IT service provider (Xineon-IT Műszaki Szolgáltató Kft., 1138 

Budapest, Népfürdő utca 37. 3. em. 9., info@xineon-it.hu), and its telemarketing personnel (the 

actual names of whom you can find on our webpage https://www.amnesty.hu/csapat/ under the 

‘telefundraiser’ title) may access them as technical data processors, with whom we have concluded 

data processing agreements guaranteeing the security of your data. Otherwise we do not disclose 

your data and we do not forward them to anybody else. 

For how long do we store your data? We store your data during your membership at the 

Association.  

We inform you that providing your personal data is based on a contractual obligation (i.e. your 

membership relationship) and is a precondition of concluding a contract (i.e. to become a member 

of the Association). 

What rights do you have regarding your personal data? 

Right to be informed /right of access 

You can ask us via e-mail (office@amnesty.hu) whether we process your personal data or not. 

If such data processing is ongoing, you may request information from us about what personal data, 

on what legal grounds, for what purposes, from what source and for how long did we process and 

also about to whom, when, based on what laws did we grant access to or forwarded which personal 

data of yours, including especially recipients outside of the EU and international organizations.  

We will answer your request within 30 days, via a letter or e-mail sent to the address given by you.  

You may gain access in a way that we send you your affected personal data in writing or by e-mail.  

Right to rectification  

You can ask us via e-mail (office@amnesty.hu) to immediately rectify your personal data you think 

is inaccurate. You also have the right to ask us to complete personal data you think is incomplete. 

Right to erasure / right to be forgotten 

You can ask us via e-mail (office@amnesty.hu) to immediately erase your personal data in the 

following certain circumstances: 

a) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they 

were collected or otherwise processed; 

b) you withdraw your consent on which the processing is based, and where there is no 

other legal ground for the processing; 

c) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the 

processing,  

d) your personal data have been unlawfully processed; 

e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation we are 

subject to; 

f) the personal data have been collected in relation to the offer of information society 

services for children. 

Your right to restriction of processing  

You can ask us via e-mail (office@amnesty.hu) to restrict the processing of your personal data in the 

following circumstances: 

(a) you contest the accuracy of your personal data, for a period enabling us to verify the 

accuracy of the personal data; 

(b) the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and 

request the restriction of their use instead; 

(c) we no longer need the personal data for the purposes of the processing, but they are 

required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; or 

(d) you have objected to processing pending the verification whether the Association’s 

legitimate grounds override those of yours. 

Where processing has been restricted, such personal data shall, with the exception of storage, only 

be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for 

the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public 

interest.  

Right to object to processing 

Via e-mail (office@amnesty.hu) you can object to the processing of your personal data that is done 

for the purposes of our or a third person’s legitimate interests. 

In such case we can no longer process your personal data unless we demonstrate compelling 

legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the 

establishment, exercise or defence of legal claims. 

Via e-mail (office@amnesty.hu) you can object to the processing of your data for direct marketing 

purposes, in which case your personal data may not be used any further for such purpose. 

Right to data portability  

Via e-mail (office@amnesty.hu) you can ask us that we transfer the personal data concerning and 

provided by you in a structured, commonly used and machine-readable format, and you can 

transmit these personal data to another person controller without hindrance from us. You have 

these rights if the processing is based on consent or on a contract and the processing is carried out 

by automated means. 

In exercising your right to data portability you can have the personal data transmitted directly from 

one controller to another, where technically feasible. 

Your legal possibilities concerning data processing  

In case you experience unlawful data processing, before starting a legal procedure, please send your 

complaint first to us, so that we can restitute lawfulness. 

By filing a complaint, saying that your rights have been violated or are directly being threatened, 

you may initiate an inspection at the supervisory authority. Name and contact details of the 

supervisory authority are as follows: 

National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-

1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu). 

In case you experience unlawful data processing, you can apply to the court. The action may be 

brought before the regional court (törvényszék). Upon your choice the county court can also be the 

court based on your place of residence. 

Review and amendment of the Privacy Notice 

Circumstances of the data processing may change from time to time, or any time we can decide 

upon supplementing the data processing with a new purpose, therefore we reserve the right to 

amend the present Privacy Notice. We will notify about the amendment on one of the contacts 

given by you. 
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