Adatkezelési tájékoztató

A Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség (a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola és
Felnőttoktatási Általános Iskola fenntartó szervezeteként (a továbbiakban: “ Adatkezelő”) elkötelezett az
információs önrendelkezési jogok védelme iránt. E tájékoztató célja, hogy ezen a honlapon és a kapcsolt
honlapokon (www.ambedkar.eu, www.5barat.com, www.manumissio.org www.martinlutherking.eu,
www.dzsajbhim.hu, www.jaibhim.hu) látogatóink számára bemutassuk az itt zajló adatkezeléseket. A
kezelt személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, panaszt az alábbi
elérhetőségeken keresztül fogadjuk:
Adatkezelő: Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség
Székhely: 7623 Pécs, Szabadság út 19-21
Telefon: +36703955901
E-mail: adatvedelem@ambedkar.hu
Adószám: 18946622-1-02
Nyilvántartási szám: 01-09-0000138

(I.)

Az adatkezelés célja

A Dr. Ámbédkar Iskola holnapjain megvalósuló adatkezelések, célja, hogy az iskola diákjai, a szülők, az
iskola működés iránt érdeklődők és támogatóink megismerhessék munkánkat, célkitűzéseinket. A
honlap emellett tájékoztat arról, hogy lehetséges munkánkba bekapcsolódni, azt támogatni.

(II.) Milyen adatkezelések valósulnak meg a www.ambedkar.hu honlapon és milyen
jogalapon?
a) A honlap felkeresése, a honlapon való „látogatói tartózkodás” során megvalósuló adatkezelések
egy része az oldal funkcionális működését segíti elő, hogy megfelelő felhasználói élmény
biztosítsunk látogatóinknak (lásd a websüti menüpontban). A honlap adatkezelése a GDPR 6.
cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul. A honlap a WordPress ingyenes és
nyílt forráskódú (PHP és MySQL alapú) tartalomkezelő rendszeren keresztül működik.
A holnap működéséhez igénybe vett tárhelyszolgáltató a Servergarden Kft. Székhely: 1023
Budapest, Lajos utca 28-32. A cég adatkezelési tájékoztató itt érhető el.
b) Az adományozás a „Címlapon” és a „Kiemelt tartalom” menüpontban látogatóink a megadott
számlaszámon támogathatják a Dr. Ámbédkar Iskola működését. Az adományozáshoz
kapcsolódó adatkezelések a hatályos adózási és számvitel jogszabályok alapján zajlanak. Az
adatkezelés jogalapja, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján az ön hozzájárulása.
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Az adományozás zökkenőmentes lebonyolításához igénybe vett adatfeldolgozók:
Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely:
Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041042
Adószám:
10198014-4-44
A bank adatkezelés tájékoztatója itt érhető el.
Paypal: A PayPal elektronikus kereskedelemre szakosodott, pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó
pénzügyi állalkozás. Tájékoztatója itt érhető el angol nyelven.
Elérhetőség: PayPal at 12312 Port Grace Blvd, La Vista, NE 68128 vagy Bureau of Consumer
Protection, Office of the Nevada Attorney General, 555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas,
NV 89101; telephone number: 1-702-486-3132; email: Aginfo@ag.nv.gov

Mailchimp: integrált online marketingplatform szolgáltató adatkezelési tájékoztatója itt érhető
el angol nyelven.
Elérhetőség: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA
30308 USA, honlap: mailchimp.com

c) A „Mecánások” menüpontban felsorolásra kerülnek azok a természetes személyek, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy adományukról a nyilvánosság is értesülhessen. Az adatkezelés
jogalapja, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján az ön hozzájárulása, melyet bármikor
visszavonhat így neve nem jelenik meg a honlapon.
d) „RSS” kommentek és bejegyzések
A honlapon választott becenév alapján lehetőség van kommentek elhelyezésére. Az RSS
felületen feltett kérdésekhez, megjegyzésekhez kapcsolódónak a kommentelő neve, beceneve
az oldalon nyilvánosan elérhető. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján az
ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat így neve nem jelenik meg a honlapon.

(III.) Milyen adatkezelések valósulnak meg a www.5barat.com és a www.manumissio.org
honlapokon és milyen jogalapon?
A felsorolt honlapjaink célja, hogy Ön is ösztöndíjat ajánlhasson fel a Dr. Ámbédkar Gimnázium,
Szakképző Iskola és Felnőttoktatási Általános Iskola diákjai számára. A felajánlott támogatást a
„Manimissio” munkacsoport juttatja el a diáknak. A munkacsoport vezetője, Orsós János Waldorf
pedagógus, aki figyelemmel kíséri a diák körülményeit, szorgalmát, eredményeit, és kéthavonta e-mailben tájékoztatja az adományozókat. A támogatott diák két havonta e-mail-ben számol be tanulmányai
haladásáról.
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A támogatás eljuttatásához igénybe vette adatfeldolgozók:
-

Dr. Ámbédkar Ifjúsági Egyesület, 3532 Miskolc, Tátra utca 2., 3720 Sajókaza, Sólyom Telep 7-9.
MagNet Bank Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 98) A bank adatkezelési tájékoztatója itt
olvasható.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján az ön hozzájárulása.

Az Adatkezelő üzemelteti a Martin Luther King Kollégiumot, melynek honlapja a
www.martinlutherking.eu oldal. A honlap a funkcionális websütiken kívül felhasználókat érintő
adatkezelést nem folytat.
Az Adatkezelő üzemelteti a www.dzsajbhim.hu, www.jaibhim.hu oldalakat. A honlap a funkcionális
websütiken kívül felhasználókat érintő adatkezelést nem folytat.

(IV) A honlapon használt websütikről

FONTOS! A honlap megnyitásakor a látogatás dátuma és időpontja, a számítógépének IP azonosító címe,
böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe kerül rögzítésre. Ezeket az
automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Az ilyen módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatok – törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér
hozzá. A Honlap html kódja az Adatkezelő ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és
arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, mely adatkezelésről az
internetszolgáltatójánál tud tájékozódni.
Az Adatkezelő által igénybe vett informatikai rendszer a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében a
látogató számítógépén websütit (angolul: „cookie”) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális
látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.
Az Adatkezelő a következő websütiket használja:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatása után automatikusan törlődnek, illetve
a honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő
működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl.
optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ,
hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső
szerverek segítik (Google Analytics).
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A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a
Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing
hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A
Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások
kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően nem fognak megjelenni személyre szabott
ajánlatok az Adatkezelőtől.
Google Analytics elérhetősége: www.google.com/analytics/
Google Adwords elérhetősége: Google Ireland Limited incorporated and operating under the laws of
Ireland (Registered Number: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland Honlap:
https://policies.google.com/terms
Egyéb felhasznált webanalitikai szolgáltatás:
Matomo (korábbi elnevezéssel: Piwik) További információ (angol): https://piwik.com/
Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

(V.)

A külföldi (EU/EGK országokon kívüli) adattovábbításról és a profilalkotásról

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Unió Luxemburgi Bírósága a 2020. július 16-i ítélete alapján
érvénytelenítette az USA és az EU közötti korábban érvényben lévő Privacy Shield megállapodást. Ennek
eredményeképpen minden európai adatkezelőnek felül kell vizsgálnia az Egyesült Államokban (és a
Brexit következményeként az Egyesült Királyságba) bejegyzett online szolgáltató által nyújtott
szolgáltatások adatvédelmi és adatbiztonsági standardjait. Az Adatkezelő vizsgálja annak lehetőségét,
hogy az EU/EGK területén működő online szolgáltatásokat vegyen igénybe a II. és IV. bekezdésekben
felsorolt, nem EU/EGK országokba történő adattovábbítások kiváltása érdekében.
Az Adatkezelő nem alkalmaz emberi beavatkozás nélkül működő számítógépes felhasználói
profilalkotást és ezt a jövőben sem tervezi.

(VI.) A honlap felhasználóinak jogairól
A honlapon zajló adatkelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a
jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az önre vonatkozó személyes adatok
tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat az Adatkezelő feldolgozza,
azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos
megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi,
vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges.
Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz
szeretné a kezelt személyes adatokat továbbítani, ezt a megjelölt elérhetőségeinken kérheti (ld.
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adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy
azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági
jogorvoslathoz (ld. 10. cikk)
Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztató (1) pontjában megjelölt
Adatkezelői értesítési címünk bármelyikére küldheti meg. Megkeresésére egy hónapon belül kivizsgáljuk
és megválaszoljuk.

(VII.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: „NAIH”) fordulás
joga
A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Hivatali kapu:

Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

(VIII.) A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog
Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben az
lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

(IX.)

Az adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel
gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai
eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes
adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy
jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását.

(X.)

Fontosabb adatvédelmi fogalmak meghatározása
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„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.
„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.
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

(XI.) Egyéb fontos tájékoztatások
A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. április 29-tól visszavonásig, illetőleg következő módosításig jelen
formájában érvényes.
Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült:
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
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az elektronikus hírközlési (E-Privacy) adatvédelmi irányelve
(2002/58/EK irányelv)
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