
Adatkezelési szabályzat 
 
1. Adatok  
Az adatkezelő: 
Az adatkezelő neve: Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi        
Alapítvány (Rövidített név: Zöld-Híd Alapítvány) (a továbbiakban: Adatkezelő)  
Az adatkezelő székhelye: 7621 Pécs Széchenyi tér 2.  
Nyilvántartási száma: 02-01-0001294,  
Adószáma: 18317837-1-02 
Képviselő: Dr. Rudl Józsefné, kuratóriumi elnök 
Az adatkezelő elérhetőségei:  
Kapcsolattartó, az Adatkezelő által kijelölt adatfeldolgozó és adatrögzítő munkatárs:         
Borsós Zsófia, szakmai vezető,  
Telefon: 72/236-236; Mobiltelefon: 20/293-33-23,  
E-mail: borsoszsofia.zoldhid@gmail.com  
Postacím: Zöld-Híd Alapítvány 7621 Pécs Széchenyi tér 2.  
Felhasználó: az Adatkezelő által szervezett program résztvevője / az Adatkezelő          
weblapjának látogatója / az Adatkezelő hírlevelének olvasója/ az Adatkezelő         
adatbázisában szereplő személy. 
 
2. Az adatkezelés folyamata, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

1. Adatkezeléshez a Felhasználó, amennyiben az Adatkezelő által szervezett        
program résztvevője, önkéntesen járul hozzá, írásban, az Adatkezelő        
formanyomtatványának (pl.: jelenléti ív, kérdőív) papír alapon vagy online         
történő kitöltésével. A felhasználó által megadott személyes adatok: név,         
e-mail cím, születési év, lakhely. A megadott adatokat az Adatkezelő          
munkatársa rögzíti. Az Adatkezelő az online adatbázisokat és szenzitív         
adatokat tartalmazó dokumentumokat jelszóval védi a számítógépen és        
hálózati meghajtón, a papír alapú adatbázisokat és szenzitív adatokat         
tartalmazó dokumentumokat kulccsal zárható irodában tárolja, valamint       
nyilvántartást vezet. Az adatokat visszavonásig őrizheti meg az Adatkezelő. A          
Felhasználó visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak       
kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez         
hozzáférhet. A Felhasználó által megadott adatok kezelésének célja az         
Adatkezelő által szervezett programokról való értesítés, valamint a Zöldítő         
blog havonta a zoldito.blog.hu felületre felkerülő cikkeinek eljuttatása az         
érintettekhez. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai       
kimutatások elkészítésére is. Az adatok felhasználását a felhasználó a         
hírlevélről való leiratkozással megtilthatja, melyre minden hírlevélben       
lehetőséget és elérhetőséget biztosít az Adatkezelő. Az adatkezelés célja         
lehet továbbá a pályázati forrásból megvalósuló programok teljesítésének        
igazolása.  
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2. A Felhasználó olyan módon is bekerülhet az Adatkezelő adatbázisába, hogy          
e-mail címére (borsoszsofia.zoldhid@gmail.com vagy zold-hid@zold-hid.hu )     
e-mailt küld annak érdekében, hogy hírlevelet igényeljen. Ebben az esetben          
kizárólag az e-mail címét őrzi meg az Adatkezelő és addig tárolja, ameddig a             
Felhasználó nem kéri az adat törlését. A Felhasználó által megadott          
elérhetőség kezelésének célja az Adatkezelő által szervezett programokról        
való értesítés, valamint a Zöldítő blog havonta a zoldito.blog.hu felületre          
felkerülő cikkeinek eljuttatása az érintettekhez. Az adatokat az Adatkezelő         
felhasználhatja statisztikai kimutatások elkészítésére is. Az adatok       
felhasználását a felhasználó a hírlevélről való leiratkozással megtilthatja,        
melyre minden hírlevélben lehetőséget és elérhetőséget biztosít az        
Adatkezelő. 

3. Az Adatkezelő Felhasznlói közé tartoznak a www.zold-hid.hu weblap látogatói         
is. A webtárhely-szolgáltató a Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest,          
Victor Hugo u. 18-22, Adószám: 23495919-2-41, Elérhetőség:       
info@tarhely.com). A www.zold-hid.hu weboldal látogatói, azaz Felhasználók       
a személyes adataik megadása nélkül is hozzáférhetnek a weboldalhoz,         
azonban a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat         
elfogadása, üzenet küldése esetén pedig az adatvédelmi szabályzat        
megismerése és az abban foglaltak elfogadása. Az opcionálisan megadandó         
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és         
szolgáltatások fejlesztését szolgálja. Az alábbi személyes adatok kezelése        
történhet: vezetéknév, keresztnév; e-mail cím; rendszer információk (IP-cím,        
rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról,        
böngészési szokások, viselkedési mintázat). A Cookie nyilatkozatban       
olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről. 
Az elérhetőség (kapcsolatfelvétel estén megadott név és e-mail cím) kezelés          
célja a kapcsolatfelvétel a Felhasználóval. Az Adatkezelőnek az        
adatkezelésre a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig van      
lehetősége. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben           
– továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt        
személyek, valamint társaságok részére: 

a) Adatrögzítő és -feldolgozó 
b) Jogi képviselő 
c) Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek 
d) Marketing tevékenységet végző munkatárs, megbízott 
e) Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,         

USA, további elérhetőségek , levelező rendszer, felhőben történő adat        
és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó         
szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console,        
Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube,       
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Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és        
adatvédelmi elvei. 
A weboldal több közösségi média felülettel is rendelkezik (például         
Facebook,You Tube); amennyiben a Felhasználó „kedveli” vagy       
“követi” az Adatkezelő Facebook oldalát vagy tagja csoportjának, az         
Adatkezelő megismerheti a Felhasználó profiljához tartozó és       
nyilvánosság számára elérhető személyes adatokat. A közösségi       
oldalakon az adott szolgáltató biztosít adatkezelési tájékoztatót.  

4. A Felhasználókon túl a munkavállalók, önkéntesek és alvállalkozók, valamint         
partnerek adatait is tárolja az Adatkezelő, az erre vonatkozó adatkezelési          
szabályok a munkaszerződésben, megbízási szerződésben, együttműködési      
megállapodásban, önkéntes szerződésben vagy egyéb megállapodásban      
kerülnek meghatározásra, jelen adatkezelési szabályzattal összhangban. A       
munkavállalók, önkéntesek és alvállalkozók, valamint partnerek adatainak       
tárolására visszavonásig van lehetősége az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő az         
általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő           
területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok       
részére: 

a. Adatrögzítő és -feldolgozó 
b. Jogi képviselő 
c. Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek 
d. Könyvelő, pénzügyi szolgáltatást végző 
e. Pályázati ellenőrzést végző szervezet, 
f. Illetékes hatóság (ol.: Nemzeti Adó- és Vámhivatal       

(https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat) 
Adatkezelés célja az Adatkezelő által foglalkoztatott személyek       
foglalkoztatással összefüggő, valamint az önkéntesek önkéntes      
tevékenységgel összefüggő adatainak kezelése, valamint a pályázati       
együttműködések dokumentálása. 

5. A számla-kiállítás következtében is végez az Adatkezelő adatkezelést        
figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban:          
Sztv. ) számviteli bizonylatot állít ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés során a           
kezelt személyes adatok lehetnek: név, lakcím/egyéni vállalkozónál székhely        
(irányítószám, város, utcanév, házszám együtt, valamint adószám. Az        
adatkezelés célja a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való        
számviteli elszámolás alátámasztása. A számviteli bizonylat kiállítását követő        
8 évig őrizzük meg az adatokat. A számlázásokkal kapcsolatban az          
adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e         
célból megadott személyes adatokat, emellett a könyvelő, illetve az egyéb          
pénzügyi szolgáltatást végző felé is továbbíthatjuk az adatokat. 

Az Adatkezelő a fenti 1.-5. pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes            
adatokat nem használja.  
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3. Az adatkezelés jogalapja 
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április           

27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.            
A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, illetve a gazdasági            
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi         
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt. ) 6. § (1) bekezdése). 

● Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2)           
bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. §               
(1) és (3) bekezdései. 

 
 
4. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme 
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan       
cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben        
tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő         
szolgáltatásrészeket. Szülő vagy gondviselő kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok         
kiadását, törlését. 
 
5. A személyes adatok törlése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás 
A Felhasználó által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig         
kezeljük. A Felhaszáló saját személyes adatainak törlési / helyesbítési / korlátozási /            
adathordozási / tiltakozási igényét e-mailben (borsoszsofia.zoldhid@gmail.com) és       
postai úton (Zöld-Híd Alapítvány 7621 Pécs Széchenyi tér 2.) is jelezheti. Az            
Adatkezelő által kijelölt adatfeldolgozó és adatrögzítő munkatárs, Borsós Zsófia,         
szakmai vezető, a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az            
adatokat. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt           
adatokról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, a felhasználónak joga         
van a személyes adataihoz való hozzáféréshez.  
 
6. Jogérvényesítési lehetőségek 
Számunkra fontos a személyes adatok védelme, tiszteletben tartjuk a Felhasználók          
információs önrendelkezési jogát, ezért kérjük, hogy a panasz esetén először velünk           
vegyék fel a kapcsolatot a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése           
érdekében. 
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználó a Polgári         
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait           
(a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék          
előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken           
keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az      
Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság        
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:         
+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:      
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https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás:   
https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és      
panaszt tehet. 
 
Pécs, 2018-05-24 
 
 
 
 
Az Adatkezelési szabályzat az aláírás napjától hatályos. 
 

Dr. Rudl Józsefné 
kuratóriumi elnök sk. 
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