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Tárgy: Családbarát Ügyfélpont weboldalának adatkezelései 

Az adatkezelések általános 
leírása: 

Az Adatkezelő fenti weboldala egy informatív jellegű, adatkezeléseket is megvalósító weboldal, 
az azon szereplő szövegmezőkön keresztül Adatkezelő csak olyan adatokat kér be az érintettől, 
amelyek a tevékenységéhez feltétlenül szükségesek. A weboldal regisztráció nélkül használható, 
funkcionalitása nem függ bejelentkezéstől.  

Az adatkezelő neve:  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

Az adatkezelő székhelye:  1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

Az adatkezelő képviselője: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes ügyvezető 

Az adatkezelő elérhetősége: Postai úton: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 
Elektronikus úton: titkarsag@csalad.hu 

 

Adatkezelés: Kapcsolatfelvétel céljából megvalósuló adatkezelés (szövegmezőkkel):  
Adatkezelő szövegmezőket alkalmaz annak érdekében, hogy kapcsolatfelvétel céljából adatokat 
kérjen be az érintettektől. Az adott adatkörhöz tartozó szövegmező segítségével van mód a 
személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. Adatkezelő kiválthatja az 
adatkezelés ezen formáját azzal, hogy csak elérhetőségi adatokat tesz közzé a weboldalon, 
amelyen keresztül az érintettek felvehetik a kapcsolatot.  

Az adatkezelés célja:  Kapcsolatfelvétel a megadott személyes adatok alapján 

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail cím, telefonszám, szabad szöveges üzenet.  

Az érintettek köre: A https://csalad.hu/ugyfelpont oldal felhasználói 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke 
fűződik az érdeklődő érintettel való kapcsolatfelvétel 
megvalósításához. Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, 
hogy megállapítsa: arányosan korlátozza-e az adatkezelés az 
érintettek jogait és szabadságait, illetőleg az adatkezelés 
szükséges-e az elérni kívánt cél szempontjából. Adatkezelő 
arra a megállapításra jutott, hogy ezen érdekekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérelmére történő törlésig.  
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Adatkezelés: Időpont foglalásával és egyeztetésével kapcsolatos adatkezelés: 
Személyes adatokat az oldalon meghirdetett tájékoztatásokhoz kapcsolódó időpont foglalás 
során kér az Adatkezelő. Az adatokat a tájékoztatásokra történő jelentkezés visszaigazolására 
és a tájékoztatás időpontjának emlékeztetésére, illetőleg a tájékoztatásra történő felkészülés 
érdekében használja fel az Adatkezelő.  

Az adatkezelés célja:  Időpont foglalása, jelentkezés visszaigazolása, tájékoztatás időpontjára való emlékeztetés, a 
tájékoztatásra  való felkészülés. 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, tájékoztatás időpontja, részvétel módja (személyes, online), az 
időpontfoglalás tárgya. 

Az érintettek köre: Időpontra jelentkező természetes személyek 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke 
fűződik az érintett által kért tájékoztatás időpontjával 
kapcsolatos adatok kezeléséhez a fenti cél elérése érdekében. 
Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, hogy megállapítja: 
arányosan korlátozza-e az adatkezelés az érintettek jogait és 
szabadságait, illetőleg az adatkezelés szükséges-e az elérni 
kívánt cél szempontjából. Adatkezelő arra a megállapításra 
jutott, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek 
elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérelmére történő törlésig.  

 

Adatkezelés: Hírlevélre történő feliratkozás: 
Adatkezelő a weboldal fejlesztése során lehetővé teheti, hogy az érintettek fel tudjanak iratkozni 
az Adatkezelő által küldött hírlevélre. Amennyiben az érintett ehhez hozzájárul, Adatkezelő a 
későbbiekben az e-mail címen keresztül hírlevél formájában értesíti szolgáltatásaikról az 
érintettet. 

Az adatkezelés célja:  Hírlevél küldése az arra feliratkozók számára 

A kezelt adatok köre: Az érintett teljes neve és e-mail címe 

Az érintettek köre: Hírlevélre feliratkozó természetes személyek 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont Az érintett hozzájárulása alapján Adatkezelő hírlevelet küld 
annak a természetes személynek, aki ehhez hozzájárult.  

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig (a visszavonásról az egyes hírlevelek tartalmában szerepel 
információ). Az érintettnek bármikor lehetősége van visszavonni a hozzájárulását.  
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Az érintett jogai: Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, 
illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint 
rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.  
Az érintettnek joga van arra, hogy: 
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettet megilleti a jog, hogy 
ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges 
formátumú fájlként megkapja az adatait.  
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, ebben az esetben 
az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok 
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik 
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
- ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog 
általános jelleggel megilleti az érintettet. 
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés 
átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő 
a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára. 
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek bármikor lehetősége van 
hozzájárulását visszavonni azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek hozzájáruláson 
alapulnak. Ennek révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. 
- adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan 
késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. 
cikkében rögzített feltételek fennállnak.  
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a 
GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a 
kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az 
adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.  
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (1134 Budapest, Tüzér 
utca 33-35., titkarsag@csalad.hu) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai 
úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 
25 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a 
kérelemmel kapcsolatosan.  

Biztonsági intézkedések 
általános leírása: 

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes 
adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti 
a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az 
illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a 
releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.  

Adattovábbítás címzettje: Adatkezelő nem továbbítja az adatokat. 

Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során. 

Adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetősége: 

dr. Schubert István; schubert.istvan@csalad.hu; +36 30 3172279 
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Jogorvoslat: Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen 
panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő 
számára.  
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes 
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek  
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