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A d a t k e z e l é s i   t á j é k o z t a t ó 

Tisztelt Ügyfelünk! 
Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, a szolgáltatások 

nyújtásához és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön 
személyes adatait tároljuk és kezeljük.  

Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a 
tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk.  

Kérjük, ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános 
Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, 

változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal kijelölt kollégánkhoz! 

Az adatok kezelője a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete 
Székhelyünk: 2040 Budaörs, Patkó u. 7. 

Az egyesületet a Budapest Környéki Törvényszék vette nyilvántartásba, 13-02-0004501 számon. 
Adószámunk: 18711389-1-13  

Amikor: 

• egyesületünkkel szerződik, 

• tőlünk szolgáltatást vesz igénybe, 

• rendezvényünkön vesz részt, 

• munkaajánlatunkra jelentkezik, 

• honlapunkat böngészi 

előfordul, hogy személyes adatait kezeljük. Az egyes adatkezelésekről ezen tájékoztatóban 
bővebben olvashat. Az adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, a fizetés 
dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás. 

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok: 

A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. 
Ezek az adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a szolgáltatás 
megnevezése, igénybevétele dátuma, ára, a fizetés módja. Az adatokat a számviteli törvény 
előírásának megfelelő ideig tároljuk.  

A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk 
az Ön nevét, címét, adószámát a pénzmozgás dátumát, időpontját, a szolgáltatás 
megnevezését, mennyiségét, árát és a fizetési módját.  

Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatok: 

Szolgáltatásaink igénybevételekor (például gyógymasszázs, gyógypedikűr) kezeljük az Ön 
nevét, elérhetőségi adatait, a szolgáltatás igénybevételének időpontját, és a szolgáltatás 
ideje alatt néhány egészségügyi adatot is megtudunk Önről. Ezeket az adatokat azért 
kezeljük, hogy a megrendelt szolgáltatásokat Önnek nyújtani tudjuk és azok az Ön 
igényeinek megfelelőek lehessenek. Ezeket egészségügyi adatokat a törvényi előírásoknak 
megfelelő ideig tároljuk. A kapcsolattartási adatokat kérésre töröljük. Az adatokat harmadik 
félnek nem adjuk át.  

http://www.bulake.hu/
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Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés: 

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról 
és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, 
dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb 
személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, 
csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.) 

Rendezvényekkel, programokkal összefüggő adatkezelés 

Egyesületünk rendszeresen szervez nyilvános, közösségi programokat, melyről Ön 
szórólapon, plakáton, e-mailen, rádión, televízión keresztül értesülhet. Ezek között vannak 
olyan rendezvényeink, ahová jelentkezni kell. A jelentkezések alkalmával nevét, 
telefonszámát, e-mail címét tároljuk, a programokon pedig a közvélemény tájékoztatása és 
az egyesület népszerűsítésének céljából fényképeket készítünk. A nevére és 
elérhetőségére azért van szükségünk, hogy biztosítsuk Önnek a rendezvényen való 
részvételt és változás esetén értesíteni tudjuk, illetve, hogy az eseményről esetleg 
emlékeztetőt, összefoglalót küldhessünk a későbbiekben. Ez az egyesület jogos érdeke. 
Ezeket az adatokat, - ha nem kéri azok törlését - selejtezés nélkül megőrizzük. A programok 
jelenléti ívét harmadik félnek nem továbbítjuk. 

A programok kezdetén a fényképek készítéséréséről minden esetben tájékoztatjuk. Ha nem 
szeretne a felvételeken szerepelni, kérjük jelezze kollégáink felé. A fényképeket 
weboldalunkon és közösségi oldalainkon tesszük közzé. Amennyiben később meggondolná 
magát, kérheti tőlünk a fényképek eltávolítását. Ha a fényképek törlését nem kérik, azokat 
selejtezés nélkül megőrizzük. 

Adatkezelés toborzás esetén 

Az egyesület, mint munkaadó és mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt 
követően az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig 
tárolja az Ön adatait. Ezeket az adatokat azért tároljuk, hogy Adatkezelőnél betöltendő 
állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt 
tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke. 

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, 
telefonszámát, e-mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, 
amiket velünk a jelentkezése során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a 
kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló 
dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

Tájékoztató a honlap látogatóinak: 

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver 
naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég 
jogos érdeke. Ezeket a naplókat 2 hónap után töröljük.  

Amennyiben a honlapunkon keresztül - a kapcsolati űrlap kitöltésével - küld nekünk üzenetet, 
a nevén, e-mail címén kívül kezeljük az üzenetben megadott egyéb személyes adatokat. 
Ezeket az adatokat az ügymenet lezártáig kezeljük, az adatok a weboldal szolgáltatójának 
szerverein is keresztül haladnak. 

http://www.bulake.hu/
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A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén 
úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait 
tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok 
törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a 
böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google által biztosított böngésző bővítménnyel 
ezt korlátozhatja: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Az olyan közösségi hálózatok mint például a Facebook, az általuk biztosított funkciók, mint 
a lájkolási, megosztási lehetőségek további sütiket (cookies) helyeznek el, ezek a 
honlaplátogatási szokásait tartalmazzák, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a közösségi 
média szolgáltatók is megkapják. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha Ön ezen 
közösségi platformokba be van jelentkezve, a közösségi médium által biztosított beépülő 
szolgáltatások automatikusan aktivizálódnak. Amennyiben Ön nem szeretné ezeket a 
közösségi média sütiket és a hozzá tartozó egyéb funkciókat, a sütik elhelyezését tilthatja 
böngészőjében, illetve kijelentkezhet közösségi média fiókjából. 

GDPR jogok 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett 

információk hordozható formában való közlését.  

További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit. 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése/kérése van, kérjük, lépjen velünk 
kapcsolatba! 

Panaszával kérjük, forduljon megbízott munkatársunkhoz:  

Megbízott neve: Gyarmati Enikő 
Telefonszáma: +36 20 533 2032 
E-mail címe: eniko.gyarmati@bulake.hu 

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: +36 (1) 391-1400 
ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 

 
Kelt: Budaörs, 2019. február 20. 
 

 
 

Nyikes Fatime 
elnök 

Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete 

http://www.bulake.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

