
Adatvédelmi Írányelvek

2018. május 25-én hatályba lépett a személyes adatok védelméről szóló európai rendelet (az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/279 / EU rendelete a személyes adatok feldolgozása 
során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, és  a 95/46 / EK irányelv,
hatályon kívül helyezésérőla "GDPR"), ezért szeretnénk biztosítani Önöket arról, hogy az 
általunk feldolgozott személyes adatok biztonságosak és tájékoztatjuk Önt a jogosultságairól.

A személyes adatai adminisztrátora az Eco-Unia Ökológiai Egyesület, amelynek székhelye 
Wrocławban található (a továbbiakban: Mi). Lépjen kapcsolatba velünk a következő módon: 
• levélben a következő címre: ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław 
• e-mailben: info-ekounia@eko.org.pl 
Ezen az oldalon találhat információkat a személyes adatok feldolgozásának jogalapjáról, azok
összegyűjtéséről és használatáról, valamint az ahhoz kapcsolódó jogairól.

Az adatfeldolgozás szabályai
A weboldalunkon végzett tevékenységeinkkel kapcsolatban személyes adatokat gyűjtünk - a 
jogszerűség, a célszerűség, a korlátozott feldolgozás, az adatok minimalizálása, a helyesség, 
az integritás és a titoktartás elvével összhangban.

Személyes adatokat korlátozott mértékben, konkrét, kifejezett és törvényes célokra gyűjtünk, 
és nem dolgozzuk fel őket tovább az ilyen célokkal ellentétes módon.

Tekintettel arra, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli személyes adatok védelmének 
szintje eltér a GDPR rendelkezéseiben foglaltaktól, személyes adatokat adunk az EGT-n kívül
csak akkor, ha ez szükséges és megfelelő szintű védelemmel rendelkezik, elsősorban:

- együttműködés a személyes adatokat feldolgozó szervezetekkel azokban az országokban, 
amelyekre az Európai Bizottság megfelelő határozatot hozott; 
- az Európai Bizottság által kiadott szabványos záradékok alkalmazása;
 - az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező érvényű vállalati szabályok 
alkalmazása;
 - az USA-ba történő adatátvitel esetén - az Európai Bizottság által jóváhagyott Adatvédelmi 
Pajzs programban részt vevő szervezetekkel való együttműködés. 
A jogi vagy ténybeli állapot megváltozása esetén az adatvédelmi politika fel lesz frissitve. Az 
GDPR  13 cikkéből eredő kötelezettség teljesítése céljából   tájékoztatást nyújtunk a 
személyes adatok a Szövetség által történő feldolgozásáról, a következő személyek 
kategóriáiról:

A WEBOLDALOK FELHASZNÁLÓI

1. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
A látogatások során feldolgozott személyes adatok között a webhelyünkön lévő felhasználók 
technikai adatait tartalmazzák a felhasználó végberendezéséről, például IP-cím, bemeneti 
forrását, csatlakozási időt, URL és böngésző típusát és verzióját.

A newslettert használószemélyek e-mail címüket is biznak ránk.

2. Milyen célból és milyen alapon?
A fenti személyes adatokat feldolgozzuk, az alábbi célokkal: 
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• analitikai és statisztikai célokra - a feldolgozás jogalapja a jogos érdekünk (a GDPR 6. cikke
(1) bekezdésének f) pontja), amely a felhasználók tevékenységének elemzését, valamint azok 
preferenciáit vizsgálja a nyújtott funkciók és szolgáltatások javítása érdekében.;

• a newsletter küldés célokra – a feldolgozás jogi alapja az a newsletterben beiratkozáskor 
kifejezett hozzájárulás (  a GDPR 6 cikke 1 bek. a betü) 

• a követelések esetleges meghatározása és érvényesítése érdekében - a feldolgozás jogi alapja
a jogos érdekünk (a jogaink védelméről szóló törvény 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

3. Mennyi ideig?
Az adatokat addig tároljuk, amíg az oldal nem érvényesülni fog.

A newsletter esetben az e-mail cim addig lesz feldolgozásban amig a newsletter lesz folytatva 
vagyamikor kiiratkozik belőle ( visszavonja a hozzájárulást ).

4. Az adatok címzettjei

Az adatokat csak saját használatra használjuk. A weboldalunkon összegyűjtött adatokat 
feldolgozó szervezet az a Wieliczka székhelyü  nazwa.pl NET-ART cég szerwer tulajdonosa, 
amely csak a velünk kötött szerződés alapján, és csak a mi utasításunkkal összhangban 
történik, ami azt jelenti, hogy az adatokat kérésünkre is törli ez az egység.
   
5. Az Ön jogai

A személyes adatok feldolgozásához a következő jogokkal rendelkezik:

1. a hozzájárulás visszavonásáhozjoga a GDPR 7 cikkének megfelelően. Jogod van bármi 
pillanatban visszavonni az adatfeldolgozásokra a hozzájárulásodat , ami mellett nem 
befolyásolja afeldolgozási jogmegfelelőségét, melyet elvégeztek a Te hozzájárulásod alapján 
mielőtt visszavontad őt.
2. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga  a GDPR 15 cikkének megfelelően;
3. a személyes adatok helyesbítését követelhető  megfelelően. a GDPR 16 cikkének
4. a személyes adatoknak az  eltávolítását kérheti  a GDPR 17 cikkének megfelelően. Ezen 
adatok eltávolítása csak akkor lehetséges, ha nincs olyan jogalap, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy tovább feldolgozzuk azokat;
5. a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog a  GDPR 18  cikknek 
megfelelően.;
6. az adatok  átadásának joga.megfelelően a GDPR 20 cikkének ,
7. az adatfeldolgozás elleni kifogás joga a GDPR 21 cikkének  megfelelően.

A fenti jogok használatához lépjen kapcsolatba velünk.

A hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga

Ön is jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz a személyes adatok védelmével 
foglalkozik, azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökével, ul. Stawki 2 , 00-193 Varsó.

A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁK  FELHASZNÁLÓI
Honlapunkon a közösségi média bővítmények gombjait használjuk: Facebook és Twitter.



Facebook plugin
A https://eko-unia.org.pl/petycje / címen a "Facebook -Button" plugint használjuk melyet 
elérhetővé teszi a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA  94304, USA 
(Facebook). A felhasználó értesítheti a bővítményen keresztül az ismerősöket, hogy tetszik-e 
nekik a portálunk. Az adott tartalmat is ajánlhatja vagy a webhely minden egyes 
bejegyzésének alján található plugin segítségével megadhatja őt. A bővítményt a felhasználó 
felismeri a Facebook jobb oldali felső sarkában lévő Facebook logó szerint. A személyes 
adatok ezen a pluginon keresztül átvihetők a Facebookra, ha már bejelentkezett.és rákattint 
azoldalon elhelyezett gombra.

Rákattintva a gombra a  személyes adatokat küldjük a Facebookba úgy annyira, mintha maga 
látogatta volna meg az oldal közösségi hálózatot. Az adatátvitel akkor is meg történik, ha Ön 
nem regisztrált Facebook felhasználó, és nem kattint a weboldalunkon található linkre. Ebben 
az esetben a Facebook nem kap jogot arra, hogy közvetlenül hozzárendeljen személyes 
hivatkozást, például az IP-címéhez. Ez csak az internetszolgáltatótól kapott információknak 
köszönhető.

Bizonyos esetekben a következő információkat kell megadni:
• IP-cím;
• felhasználói azonosítója, ha regisztrált és bejelentkezett a Facebook-ba;
• a látogatás dátuma és időpontja;
• használt böngésző verzió, operációs rendszer és képernyőfelbontás;
• a látogató (referátor) származása, ha egy hivatkozó linken keresztül jött az oldalra;
• A Flash vagy az Adobe Reader plugin telepítve van;
• Webhelyünk URL-je integrált a bővítménnyel.
Regisztrált Facebook felhasználók számára: a személyes adatok védelmére vonatkozó további
szabályok a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen találhatók. Az adatvédelmi
irányelv tartalmazza az átadott adatok használatának célszerüségét tartalmazza a Mi 
Adatvédelmi Politikánk is.

Twitter plugin
A Twitter plugin segítségével az amerikai Twitter, Inc. mikroblog szolgáltatása (795 Folsom 
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a 
Twitter-kiszolgálókkal és betölt egy gombot a webhelyről.A Twitter gombot meg lehet találni 
az oldal jobb felső sarkában . A klikkelés után  a Twitter kap tájékoztatás konkrétan mely 
portálról látogatták meg.  Még ha nem is jelentkezett be, a Twitter szükség esetén felvehet és 
gyűjthet használati adatokat. Ennek feltétele a Twitter gomb aktiválása az oldalunkra kattintva
Ezután a nyitott Twitter párbeszédpanelen létrehozhat egy úgynevezett tweettet és azután 
hozzáférhetővé teheti. Ez az információ megjelenik a Twitter felhasználói profiljában. A 
Twitteren található adatok letöltésével, elemzésével és feldolgozásával, valamint az ezzel 
kapcsolatos jogokkal kapcsolatos további információkért lásd a Twitter adatvédelmi 
irányelveit: https://twitter.com/privacy?lang=en.

PETÍCIÓK
1. Az adatok, a célok és a feldolgozás jogalapja

Petíciók esetén a következő adatokat dolgozzuk fel: nevét, vezetéknevét, lakóhelyét (város), 
pótakódot, e-mail címet használják egy adott petíció aláírásaként, és a kifejezett 
beleegyezéssel a petíció címzettjének elküldik.



Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes 
adatok feldolgozásához, amelyet a petíciós űrlap kitöltésekor nyújtanak be (6. cikk (1) 
bekezdés a) pont és a GDPR). Az összegyűjtött adatok köre azonban a petíciókról szóló 2014.
július 11-i törvény 4. cikkéből  származik. 

2. A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adataikat  tárolni fogjuk egy éven át  a peticióval kapcsolatos tevékenységekről 
értesítés céljából vagy az aláírás visszavonásáig. 

Ezen a ponton túl mindannyiunk, valamint az általunk továbbító feldolgozók megsemmisitjük
az adatokat. .

3. Az adatok címzettjei

Csak saját használatra használjuk fel az adatokat, de használjuk a nazwa.pl NET-ART Piotr 
Nowak cég szerwer hosting szolgáltatásait használjuk Wieliczkában, a G Suite-ban és az 
Office 365-ben. A fenti processzorok a velünk kötött szerződés alapján működnek, és csak az 
utasításainknakk megfelelően.

Személyes adatait tároljuk a helyszínen található szervereken  az Európai Unión belül, és nem
továbbitjuk  őket a határain át.

Az Ön adatait a jogérvényesítésben részesülő petíciók címzettjeinek továbbítjuk.

Az Ön jogai 

A személyes adatok feldolgozásához a következő jogokkal rendelkezik:
a)  a személyes adatokhoz való hozzáférés joga  a GDPR 15 cikkének megfelelően;
b). a személyes adatok helyesbítését követelhető  megfelelően. a GDPR 16 cikkének
c). a személyes adatoknak az  eltávolítását kérheti  a GDPR 17 cikkének megfelelően. Ezen 
adatok eltávolítása csak akkor lehetséges, ha nincs olyan jogalap, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy tovább feldolgozzuk azokat;
d). a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog a  GDPR 18  cikknek 
megfelelően.;
e). az adatok  átadásának joga.megfelelően a GDPR 20 cikkének ,
f) . az adatfeldolgozás elleni kifogás joga a GDPR 21 cikkének  megfelelően.

A fenti jogok használatához lépjen kapcsolatba velünk.

Aláírás visszavonási jog

Amíg az aláírások összegyűjtése meg nem szűnik, a petíció akkor is visszavonható, ha az 
aláírást benyújtották és ellenőrizték. Ezt a korábbi  e-mail elküldésével a kéréssel az info-
ekounia@eko.org.pl címre küldték

A hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga

Ön is jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz a személyes adatok védelmével 
foglalkozik, azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökével, ul. Stawki 2 , 00-193 Varsó.

Cookies



Ez az oldal cookie-kat nem használ . A cookie-k egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal 
küld az internetes felhasználó készülékére. A cookie-k az általunk hivatkozott oldalakon is 
használhatók, például multimédiás megjelenítéssel. 

Használjuk csak a szerver szessziói adatokat , melyek azonositják a használó  IP-cimét 
ahoz,hogymegállapitásra kerüljön  hogy a látogatás ideje alatt ki töltötte-e az ürlapot vagy 
csak belépett. Ez az információ kihall 30 perc után ha a használó nem aktiv. 

Technikai és folyamatos, korlátozott minimumra  okok miatt melynek nincs a használóról 
tartós adatgyüjtési jellege , ilyen azonositás mód nem sérti meg a használó magán jogait, de 
egyuttal lehetővé teszi a weboldal funkciónálóságát. 
Igy hát a használó nem befolyásolja  a beállitások változtatását,mivel ők csak a szerver 
beállitásától függ. 

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk az info@eko-unia.org.pl!


