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Adatvédelmi Tájékoztató 
 

 
Jelen adatvédelmi tájékoztató a FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-897335, 
a továbbiakban: Adatkezeló, vagy Foresee Kutatócsoport) www.foresee.hu honlapjával kapcsolatos 
tevékenysége során kezelt személyes adatokra vonatkozik. 
 
A Foresee Kutatócsoport elkötelezett a személyes adatok átlátható, célnak megfelelő, arányos és 
biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat 
kezelünk, hogy használjuk az adatokat, és a látogatók miként ellenőrizhetik az adataik kezelését. 
 
Fogalommagyarázat: 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, például 
név, cím, online azonosító, vagy a személy testi, 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; 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait 
és eszközeit meghatározza;  

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; 

- 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; 
 

Az Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató), megfelel az elkészítésekor hatályos 
jogszabályoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az EU 2016/679. általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 
szabályainak. 

 

 

Amit vállalunk 

1) Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű. 
2) Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten 

tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni. 
3) A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük. 
4) Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk, 

amelyekkel együttműködünk, hogy az adatvédelmi szabályokat betartsa. 
5) Látogatóinknak csak akkor küldünk hírlevelet, ha ehhez megfelelő tájékoztatás alapján hozzájárultak, 

továbbá az ezzel kapcsolatos döntésüket látogatóink bármikor megváltoztathatják. 
6) Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat 

módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti tőlük. A kérést teljesítjük feltéve, hogy az nem 
ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel. 
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A honlapra történő regisztráció  
 
A Foresee Kutatócsoport küldetésével összhangban lehetővé teszi, hogy látogatói a Foresee 
Kutatócsoport tudásbázisát megismerhessék, és a tudásbázist önkéntesen bővíthessék saját cikkek, 
publikációk önkéntes feltöltésével a honlapon megtalálható Szakmai anyagok közé, valamint hogy 
hírlevélben információkat kapjanak.  
 
Ezt a két funkciót regisztráció útján, lehet igénybe venni, ahol az alábbi adatokat kezeljük: 
Felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, titkos jelszó  
 
A regisztrációhoz nem szükséges kizárólag tájékoztató jellegű a megszólítás, ország, weblap, fénykép 
megadása.  
 
A regisztrációs adatkezelés célja: a tudásbázis bővítésének lehetővé tétele saját cikkek, publikációk 
feltöltésével, valamint a kapcsolattartás. 
 
Hírlevél 

 
A regisztráció során a látogatónak lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre. Feliratkozás esetén 
elektronikus hírlevélben üzeneteket küldünk azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. 
 
A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés célja: rendezvényekről, aktuális eseményekről, hírekről 
szóló tájékoztatás, valamint a rendszeres kapcsolattartás. 

A tudásbázisba történő feltöltés, valamint a hírlevél szolgáltatás igénybevétele a jelen Tájékoztató 
elfogadásáról szolgáló nyilatkozat alapján lehetséges. 

A hírlevelet a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük el.  

Ha az adatok megváltoztak, kérjük jelezze a borbala.fellegi@foresee.hu   e-mail címen számunka.  

A Foresee Kutatócsoport fenntartja a jogot a fent ismertetett szolgáltatások korlátozására vagy 
megszüntetésére.   

Lemondás: a hírlevélre való feliratkozás bármikor visszavonható e-mailben a 
borbala.fellegi@foresee.hu  címre küldött üzenettel, valamint a hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva. 

A regisztrációval és a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes 
hozzájárulása.  

A regisztrációval és a hírlevéllel kapcsolatos adatok kezelésének időtartama: 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. 

 

A honlap használatával kapcsolatos szabályok 

 

A Foresee Kutatócsoport honlapjának használata során tilos: 
 
a) minden olyan tevékenység, ami a hatályos jogszabályokba ütközik, ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan mások személyiségi jogainak megsértését; a szerzői jogok megsértését; 
b) másokra nézve sértő, illetve mások vallási, etnikai, vagy más jellegű érzékenységét bántó vagy arra 
nézve sérelmes, továbbá másokat zaklató tevékenység; 
c) direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése; 
d) az internet-hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok 
terjesztése (pl. vírusok, trójai programok, hacker eszközök, férgek); 
e) sértő vagy társadalomra veszélyes, illetve jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző szöveg, kép, ábra 
vagy egyéb formájú információ publikálása, feltöltése; 
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f) szerzői jogvédelem alá eső anyagok átvitele (még közvetetten is), ha az átvitel során mások szerzői 
joga sérül, vagy ha az átvitel jelen Tájékoztató valamely egyéb rendelkezésébe ütközik; 
 
A Foresee Kutatócsoport honlapjának használata során a honlapjára feltöltött anyagokkal kapcsolatosan 
az esetleges szerzői vagy egyéb jogsértésekkel kapcsolatos felelősségét kizárja.  
A Foresee Kutatócsoport honlapján a szerző önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül hozza nyilvánosságra 
az általa feltöltött művét.  
 
 
Az adatbiztonsági intézkedések  
 
- A Foresee Kutatócsoport gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Ennek 
érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök 
útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.  
- gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.  
- az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
- az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a 
technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 
választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene.  

 

Informatikai nyilvántartások védelme 

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmeről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve 
a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);  
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres 
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);  
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);  
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, 
villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező 
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).  

 

Az adattovábbítás általános szabályai 

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása 
alapján kerül sor. Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja 
egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az 
adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége 
bizonyítható legyen. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség 
szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az 
adatkörre tekintettel csekély jelentőségű.  

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat 

 
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt 
adatairól és adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő 
helyesbítse.  
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Törléshez és tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével 
kérheti a személyes adatai törlését. Az adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett az 
információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  

Az érintett jogainak érvényesítése: Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás iránti 
kérelmét elsősorban az adatkezelőhöz nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja 
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján 
érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát.  

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint 
felelős. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a 
Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.  

Az adatkezelő: 

FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3. ajtó,  

cégjegyzékszám: 01-09-897335, 

dr. Fellegi Borbála, ügyvezető 

mobil:+36 (70) 365 0630        

e-mail: borbala.fellegi@foresee.hu      

Kapcsolat: http://foresee.hu/index.php?id=65 

A Felügyeleti Hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  
URL https://naih.hu  
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''   

 

Jelen szabályzat hatályba lép 2018. május 24. napján 

 

 

       Foresee Kutatócsoport   


