ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat célja
Nyilatkozatunk célja, hogy Ön, mint a Magyar Írástanulmányi Társaság (a továbbiakban: MÍT)
„mit1930.hu” honlapját (a továbbiakban: Honlap) felkereső személy részletes tájékoztatást kapjon
arról, hogy a Honlap látogatása során megadott és/vagy keletkezett személyes adatainak kezelése és
feldolgozása miként történik, valamint a Honlappal kapcsolatos adatkezelés milyen hatással lehet az
Ön magánszférájára.
Nyilatkozatunk további célja a MÍT-tagok önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a
MÍT-tagok adatainak nyilvántartása, kezelése – az alábbiakban leírtak szerint.
Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot alaposan olvassa át!
Az Adatkezelőről
A Honlapot a Magyar Írástanulmányi Társaság (székhelye és postacíme: 1011 Budapest, Markovits
I. u. 4.) cégjegyzékszáma: Cg. 01-02-0002722; e-mail címe: info@mit1930.hu; a továbbiakban:
Adatkezelő üzemelteti.
Az Adatkezelő elkötelezett abban, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.
A Honlap célja
A Honlap célja a Magyar Írástanulmányi Társaság tevékenységének bemutatása, ezen belül
kiemelten a grafológia és a kézírás népszerűsítése, tájékoztatás a grafológusszakma
érdekképviseletéhez kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről.
Az adatkezelés céljai
Az adatkezelés egyik célja a Honlap böngészésének megkönnyítése a honlap látogatói számára, a
felhasználói élmény javítása, információszerzés arról, hogy a Honlap látogatói milyen módon
használják tartalmainkat és szolgáltatásainkat, ami segít minket a Honlap további fejlesztésében is.
Az adatkezelés további célja az egyesületbe való belépés lehetőségének biztosítása, a tagok
nyilvántartása, a velük való kapcsolattartás.
Az adatkezelés céljai közé tartozik a regisztrációs lehetőség biztosítása a MÍT tevékenységéhez
kapcsolódó rendezvényekre (akár MÍT-tagok, akár laikus érdeklődők számára), és ezzel az azokon
való részvétel lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelési célok elérése érdekében, az Ön hozzájárulása esetén kezeljük az Ön személyes
adatait.

Mi minősül személyes adatnak?
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyes adatkezelés sütikkel a Honlapon
A Honlap látogatása során ún. sütiket (cookie) használunk. A süti betűkből és számokból álló kis
fájl, amit az Ön böngészőjében vagy számítógépének merevlemezén tárolunk abban az esetben, ha
Ön az oldalra történő belépésekor megjelenő tájékoztatás elfogadásával ehhez hozzájárul. A sütik az
Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak, amelyek
megkülönböztetik Önt Honlapunk más felhasználóitól.
Ez megkönnyíti az Ön számára a böngészést a Honlapon, továbbá segíti tájékozódásunkat arról,
hogy a Honlap látogatói milyen módon használják tartalmainkat és szolgáltatásainkat, és segít a
Honlap további fejlesztésében is.
A sütik segítségével az Önre vonatkozóan birtokunkba jutott információk a felhasználói szokásokról
személyes adatnak minősülhetnek, akárcsak azok a sütik által tárolt adatok, amelyek az Ön
felhasználói eszközének (asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon) azonosítására, és ezáltal
akár az Ön azonosítására is alkalmasak. Ezért fontos, hogy Ön eldöntse, beleegyezését adja-e a
Honlap által használt süti(k) alkalmazásához.
A sütiket Ön kikapcsolhatja böngészőjében annak szabályai szerint, illetve mobil eszköze (pl. tablet,
okostelefon) használati útmutatójának erre vonatkozó leírását követve. Ha Ön valamennyi süti
elutasítása mellett dönt, akkor is tud böngészni az interneten, ám így bizonyos honlapok működése
korlátozottá vagy rendellenessé válhat. A beállítások minden esetben csak az adott eszközre és az
adott böngészőre vonatkoznak, ezért a kívánt beállításokat minden eszközön, illetve böngészőn
külön-külön el kell végezni.
A sütikkel kapcsolatos további részletes (angol nyelvű) információkért felkeresheti a
www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org oldalakat.
Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő által kezelt adatok feldolgozását az alábbi vállalkozások vagy személyek Adatfeldolgozók - végzik:
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308, USA.
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, az adattárolás időtartama
Az Adatkezelő az Ön külön hozzájárulása esetén, az Adatkezelési nyilatkozat külön elfogadása,
illetve ezt követően az Ön által, erre a célra megadott e-mail címére küldött linkre, mintegy a
regisztrációját megerősítő céllal történő kattintással tárolja és nyilvántartja az Ön következő adatait.

Hírlevélre regisztrálók esetében
•
•
•
•
•
•

Keresztnév
E-mail cím
Teljes név (nem kötelező)
Lakóhely (nem kötelező)
MÍT tagság (nem kötelező)
Telefon/mobiltelefon (nem kötelező)

Az Adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét az Ön hírlevélre való feliratkozásától a hírlevélről való
leiratkozásáig tárolja adatbázisában.
A hírlevélről az info@mit1930.hu címre küldött levél által, valamint a hírlevélben megadott
leiratkozási linken iratkozhat le.
Belépési nyilatkozatot kitöltők, illetve MÍT-tagok esetében
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név
Születési év
Iskolai végzettség
Munkahely, beosztás (nem kötelező)
Idegennyelv-ismeret (nem kötelező)
Értesítési cím
Telefon/mobiltelefon
E-mail cím
Grafológiai végzettség
Grafológiai végzettség megszerzésének helye, ideje
Grafológiai tevékenység
Honlap (ha van)
Ajánló tagok neve és MÍT-tagságának kezdete

Az Adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét az Ön Belépési nyilatkozatának kitöltésétől tárolja
adatbázisában, a tagság megszűnéséig, melyről minden esetben értesítést küld.
Ugyanez érvényes a papíralapon kitöltött Belépési nyilatkozat esetében, melyhez minden esetben
csatoljuk jelen Adatkezelési nyilatkozat nyomtatott változatát.
A MÍT rendezvények regisztrációs oldalának kitöltésekor
•
•
•
•
•
•

Név
Számlázási cím
Telefon/mobiltelefon (nem kötelező)
E-mail cím
MÍT-tagsággal kapcsolatos jelzés (tag vagy nem tag?)
A rendezvényhez kapcsolódó további, étkezéssel, fakultatív programmal stb. kapcsolatos
opciók jelölése (ha van ilyen)

Az Adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét az Ön Regisztrációs adatlapjának kitöltésétől tárolja
adatbázisában, a rendezvény megvalósulásáig, illetve annak végleges elmaradása esetén a végleges
elmaradás biztos tényének nyilvános közléséig őrzi meg, továbbá azokat kizárólag a számlázás
során, a regisztráció nyilvántartásához és a rendezvényre történő beléptetéshez használja föl.

Személyes adatokhoz való hozzáférés
Az Ön személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az általa megbízott olyan személy
férhet hozzá, akinek az adatokra a Honlap működtetéséhez és fejlesztéséhez, a Magyar
Írástanulmányi Társaság hírlevele (MÍT-hírek) kiküldéséhez vagy a MÍT által meghirdetett
eseményekre, rendezvényekre való regisztráció és számlázás céljából szüksége van.
Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön az
adattovábbításhoz előzetesen hozzájárul, vagy ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy teszi
lehetővé.
A személyes adatok biztonsága
Az Adatkezelő ügyel arra, hogy védje az Ön személyes adatainak biztonságát, az illetéktelen vagy
véletlen hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, közlés, másolás, módosítás, kiadás, törlés vagy egyéb,
jogosulatlan felhasználás megakadályozásáért. Ám felhívjuk figyelmét, hogy az információk
elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos.
Kérdése vagy panasza van?
Ha szeretne tájékoztatást kapni az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatokat kezel
Önről, illetve ha úgy véli, az Adatkezelő által kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy
elavultak, és az Ön szerint nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését
vagy zárolását szeretné kérni, ezt jelezze az info@mit1930.hu e-mail címen, melyre legkésőbb
kérésének benyújtásától számított 15 napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása
érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől azért, hogy kérdését érdemben
megválaszolhassuk.
Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, mindenekelőtt forduljon az
Adatkezelőhöz. Joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, illetve az Adatkezelővel szemben bírósági eljárást
kezdeményezhet, amelyben kérheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági
követelmények megsértése következményeként keletkezett kárának megtérítését is. Tájékoztatjuk,
hogy perindítási kérelmével a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat.
Harmadik felek oldalaira mutató hivatkozások
A Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak
nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi
gyakorlatáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
Utoljára frissítve: 2018. május 24.
Magyar Írástanulmányi Társaság

