
Adatkezelési tájékoztató 
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 
Az Alapítvány adatai 

Név: Országos Állatvédőrség Alapítvány 

Székhely és levelezési cím: 1117. Budapest, Nádorliget u. 8. B. fsz. 2. 

Nyilvántartási szám: AM – 3474 

Adószám: 18272011-2-43 

Képviselő: Tornóczky Anita 

Telefonszám: +36 70 636 6230 

E-mail: info@orszagosallatvedorseg.hu 

Honlap: www.orszagosallatvedorseg.hu 

Adatkezelésért felelős személy neve és beosztása: Tornóczky Anita kuratóriumi tag 

Tárhelyszolgáltató Adatai 

Név: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 

Tárolás helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

Elérhetőség (tel./e-mail) +36 1 789 2 789 / support@tarhely.eu 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt 
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 
2.1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja. 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 
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Az adatkezelés célja: 

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön 
számára. 

A kezelt adatok köre: 

A kapcsolatfelvételkor név és elektronikus elérhetőség (e-mail cím). 

Az adatkezelés időtartama: 

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a személyes adatok törléséig, a 
személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de 
bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok 
törlését kérni. 

2.2. További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes 
tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi 
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés 
időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról 
az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely 
hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az 
Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, 
ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó 
tevékenységükről 
3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Országos Állatvédőrség Alapítvány  

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1117. Budapest, Nádorliget u. 8. B. fsz. 2. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@orszagosallatvedorseg.hu 

Adatkezelésért felelős személy: Tornóczky Anita 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70 636 6230 

Az orszagosallatvedorseg.hu a személyes adatok tárolását a Tárhely.eu Szolgáltató 
Kft. szerverein végzi a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. adatközpontban. A 
személyes adatok megismerésére nem jogosult a Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 



4. Adatbiztonsági intézkedések 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

a tájékoztatáshoz való jog, 

az adatok helyesbítéséhez való jog, 

az adatok törléséhez való jog, 

az adatok zárolásához való jog, 

a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a 
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában 
tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az 
Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem 
ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes 
adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges 
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben 



• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása 
nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 

6. Jogorvoslati lehetőségek 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor 
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési 
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely 
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A 
honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított 
adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a 
korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon. 

8.Egyéb rendelkezések 
Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 
kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, 
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, 
és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít 
számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, 
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik 
felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Budapest, 2018. május 15. 
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