Utolsó frissítés időpontja: 2019. november 14.

Adatkezelési Tájékoztató
hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezeléshez
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(MOME/Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről hírlevél - mely reklámot is
tartalmazhat - küldéséhez kapcsolódóan.
MOME a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások – így különösen az
információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (’Info tv.’) és
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (’GDPR’) –
megtartásával kezeli.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: 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.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek
között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége.
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Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Az Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
A személyes adatok védelméről
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott, ilyen jellegű adatok kezeléséről és
megőrzéséről. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatokat, azokat
nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, a kezelt személyes adatokat - kifejezett
jogszabályi rendelkezés hiányában - csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik
személynek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő megnevezése:







név: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem;
székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
e-mail: info@mome.hu;
telefon: + 36 1 392 1100;
adatvédelmi tisztviselő: dr. Simonné dr. Juhász Kinga;
e-mail: juhaszk@mome.hu

A kezelt személyes adatok köre:
A hírlevél küldéséhez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeli az Adatkezelő:
 e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja:
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont):
Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat az Ön kifejezett hozzájárulását tartalmazza ahhoz, hogy a
hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A
hozzájárulást Ön a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.
Az adatkezelés célja:
A hírlevél Ön által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása. Az Adatkezelő
az Ön által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél
küldésére használja.
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Az adatkezelés módja:
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a meghatározott céltól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azért kizárólag az azokat megadó személy
felel.
Az adatkezelés időtartam:
Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig (a leiratkozásig): Az Adatkezelő mindaddig kezeli
az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről,
illetve a hírlevélre feliratkozók listájáról le nem iratkozik, a hírlevél alján található
„Leiratkozás” gombra kattintva. A leiratkozás időbeli korlátozás nélkül, ingyenesen
megtehető, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Az önkéntes hozzájárulás
visszavonása elektronikus úton, a brand@mome.hu e-mail címen is lehetséges.
Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírlevéllel nem keresi meg az Érintettet.
Az adatok megismerhetősége:
 a kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek
hozzá;
 Adatkezelő a kezelt személyes adatokat - kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában
- csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek;
Az adatok tárolása és az adatbiztonság:
 az Adatkezelő a személyes adatok tárolásához más szolgáltatót vesz igénybe;
 a hírlevélre feliratkozók feliratkozáskor megadott adatainak nyilvántartása és hírlevél
küldése esetén a Mailchimp szolgáltatását veszi igénybe az Adatkezelő. Ebben az
esetben a Mailchimp Adatfeldolgozónak minősül, a Mailchimp adatkezeléssel
összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp
szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC az EU-US Privacy Shield framework
(Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötött adatvédelmi pajzs
egyezmény) alapján nyilvántartott cég, amely tehát megfelel a GDPR
követelményeinek. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető
el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC
(Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;
 MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen.
Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Az Érintett jelen pontban meghatározott - személyes adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható jogait az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek bármelyikén, az alábbiak szerint
gyakorolhatja:
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 az Érintett adatainak kezeléséről írásban bármikor tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől;
 az Érintett kérheti az adatok helyesbítését; illetve – meghatározott feltételek
teljesülése esetén - törlését;
 az Érintett kérheti – meghatározott feltételek teljesülése esetén -, hogy az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést;
 az Érintettet jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait
megkapni (adathordozhatósághoz való jog);
 amennyiben az Érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, jogosult polgári pert
kezdeményezni;
 az Érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja írásban; kivéve azon
személyes adatok tekintetében, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő
az Adatkezelő számára. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés
jogszerűségét nem érinti;
 jogorvoslathoz való jog:
a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy annak
közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp., Szilágyi E.
fasor 22/c, telefon: + 36 1 391 1400) élhet az érintett.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük,
hogy észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel - a fentebb felsorolt
elérhetőségeink valamelyikén - közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és
hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a
honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
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