ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója
weboldalak felhasználói számára
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 1719.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi Nyilvántartási Szám 02755-0002; képviselő: Csikai
Mária; www.energiaklub.hu; energiaklub@energiaklub.hu)
Az Energiaklub (a továbbiakban EK) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, valamint honlapjának
látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, és az érintettek jogairól,
ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő
Az Adatkezelő az Energiaklub (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41;
Adatvédelmi Nyilvántartási Szám 02755-0002; képviselő: Csikai Mária; www.energiaklub.hu;
energiaklub@energiaklub.hu).
2. A kezelt adatok köre
a)
azonosító adatok: az érdeklődő neve, tartózkodási helyének címe, irányítószáma,
telefonszáma, elektronikus levelezési címe;
b)
az adatkezelés során keletkezett adatok (telefonhívások felvételei, e-mailek, on-line
jelentkezési lapok, faxok, küldött kérdőívek és kiadványok, valamint ezek elektronikus másolata
stb.).
3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
A megjelölt adatok esetén az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása.
4. Az adatkezelés célja
a)
egy olyan, az EK tevékenysége iránt érdeklődő természetes személyek, jelen
Tájékoztató 2. pontja alatt meghatározott adatait tartalmazó nyilvántartó rendszer kiépítése,
amely alkalmas arra, hogy az EK kapcsolatot tartson fenn az érdeklődőkkel és számukra
eljuttassa az EK saját híreit, kiadványait;
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az
Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem továbbítja.
5. Az adatkezelés időtartam, adatok törlése
Az Adatkezelő az adatokat az érdeklődők hozzájárulásától kezdve az adatok törléséig kezeli.
A személyes adatokat törölni kell
a) ha az érdeklődőtől az utolsó kapcsolat felvételétől számított 5 évig nem érkezik válasz az EK
megkereséseire;
b) ha az érdeklődő maga kéri adatainak törlését;
c) kezelése jogellenes;
d) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
e) az adatkezelés célja megszűnt;
f) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
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Az EK az adatkezelés során keletkezett egyéb adatokat, az érintettek külön hozzájárulásával az
adatok törlése után anonimizált formában továbbkezelheti.
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az Adatkezelő dolgozói, az EK szerződéses civil partnerei és az EK
külső, szerződéses szakértői férhetnek hozzá.
Az adatok kezelésével kapcsolatos egyes technikai feladatokat – az EK munkatársain kívül – az
megbízásából adatfeldolgozóként az EK-val szerződéses kapcsolatban álló szervezetek és külső
szakértők végzik.
Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások
jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az
Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért,
megváltoztatásáért, törléséért. Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más
Adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést
nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes
adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
7. Az érintettek hozzájárulása
Az érdeklődők a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az EK eljuttassa
hozzájuk saját kiadványait, híreit (hozzájáruló nyilatkozat). A hozzájárulás megadásának ki kell
tűnnie az adatvédelmi Tájékoztatóból és az érdeklődőt az adatfelvétel során tájékoztatni is kell.
Az Adatkezelő biztosítja a továbbiakban kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének
lehetőségét.
8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás az 1056 Budapest, Szerb utca 17-19., illetve az energiaklub@energiaklub.hu címen
kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak
helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és
lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Az érdeklődő hozzájáruló
nyilatkozatáról és a közzétevői hozzájárulásról külön-külön is rendelkezhet.
9. Szerzői jogok
Az Energiaklub weboldala, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom,
adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy
egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni,
elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy
nyilvánosságra hozni az Energiaklub kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A
jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen az Energiaklub jogi eljárásokat
kezdeményez.
10. Jogérvényesítési lehetőségek
Aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét
polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre,
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valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény tartalmazza.
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ
Az Energiaklub a honlapján regisztráló felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet
küld, amelyben tájékoztatja a regisztrált felhasználókat az Energiaklub által, vagy az Energiaklub
partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint az Energiaklub által meghirdetett
képzésekről, konferenciákról, szakmai továbbképzésekről. Külön írásbeli engedély hiányában
tilos a hírlevél fentiektől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, valamint annak
ellenérték fejében történő továbbértékesítése.
A Honlapon történő regisztráció során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi
szabályok szerint:
1.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 1719.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi Nyilvántartási Szám 02755-0002; képviselő: Csikai
Mária; www.energiaklub.hu; energiaklub@energiaklub.hu)
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.
4. A kezelt adatok köre
Az Energiaklub az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:
a)
név
b)
e-mail cím
c)
szervezet
5. Az adatkezelés célja
A regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve az
Energiaklub., vagy valamely partnere által szervezett eseményről, hírről, támogatási kampányról
való tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra.
6. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és
egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük
teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről
leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a
nyilvántartásból.
8. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a
szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és
válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az
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adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a
felhasználó adatait.
Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai
védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti,
valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
9. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége
A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A
szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás
hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
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