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Adatkezelési tájékoztató 

Jelen adatkezelési tájékoztató a http://omegasziget.hu weboldal és a hozzá kapcsolódó 

aldomainek adatkezelését szabályozza. 

 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány 
Székhely: 1203 Budapest, Topánka u. 8. 1/10. 
E-mail cím: info@omegasziget.hu 
Telefonszám: +3670/7797201 
Honlap címe: http://omegasziget.hu 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-117573/2017. 
 

2. Az adatkezelés célja 

Szolgáltató hírlevél küldése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 
 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása. 
 
 
4. A kezelt adatok köre  
 
Hírlevél feliratkozás esetén: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím. 
 
 
5. Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig 
tart az adatkezelés. 
 
  
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 
 
Az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az adatokat harmadik félnek nem adja át. Az 
adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja. 
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7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai 
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a 
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 
 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  
 
Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. 
 
Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó 
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat 
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elrendelte. 
 
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem 
sérti. 
 
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti 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 Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, email cím, , 
számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő 
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bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű 
követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a 
szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a 
Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat. 
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


