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Adatkezelési tájékoztató
(Európai Unió Adatvédelmi Rendelet és a 2011. évi CXII. törvény alapján)
A https://alapjovedelmet.hu weboldalon vagy ezen weboldal közvetítésével tárolt adatok
köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról

A Párbeszéd Magyarországért Párt (cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., adószám:
18511213-1-42,
nyilvántartási
szám:
01-02-0015182,
e-mail:
info@parbeszedmagyarorszagert.hu; továbbiakban: Párt, Párbeszéd vagy Adatkezelő) a
https://alapjovedelmet.hu honlapon (továbbiakban: honlap) vagy annak igénybevételével a
az alábbiakban körülírt ismertetett személyes adatokat kezeli.
A honlap elsősorban a alapjövedelemről való informálás céljából jött létre, így
szükségképpen kezelünk néhány látogatókhoz és adományozóhoz köthető személyes adatot.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk. Az Adatkezelő gondoskodik a
kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről.
I. Cookie-k tárolása
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései
szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az
érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni.
Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap – mint általában a honlapok – használ ún. cookie-kat
(továbbiakban süti), amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő
tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A sütik azért lényegesek, mert ezek
segítségével a felhasználó bizonyos adatai azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a
későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon. A sütiket a felhasználó számítógépe
(böngészője) tárolja, kisméretű szöveges fájlok formájában.
Az Adatkezelő a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon keresztül a következő típusú sütiket
használja:
-

-

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik, ezek célja, hogy a látogatók
maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák
annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi
ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
A bejelentkezés megkönnyítését végző, egyedi kódot tároló cookie, melynek célja,
hogy a felhasználók a bejelentkezésnél látható "Emlékezz rám" funkció használatával
ugyanazon böngészőt használva a bejelentkezési adatok ismételt megadása nélkül, a
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weboldalt megnyitva azonnal bejelentkezett állapotba kerüljenek. (Funkcionális
sütik.)
- Statisztikát kezelő sütik – weboldal látogatói viselkedés követése, weboldal
felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.
- Közösségi média sütik. Ezeknek a sütiknek a célja, a honlapokon használt közösségi
média szolgáltatások biztosítása a látogató számára. A közösségi médiaszolgáltatók a
sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a
közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt
meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése
érdekében. A közösségi média célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője
megfelelő beállításával tudja megakadályozni.
Hivatalos tájékoztatás az I. ponthoz
Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.
Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a https://alapjovedelmet.hu weboldal
megnyitásával egyidejűleg tájékozt0atást kap az a sütikezeléséről, azt elfogadja; amennyiben
igényt tart rá, az adatkezelési tájékoztatóhoz navigál, ennek ismeretében elfogadja vagy
elutasítja az adatkezelést.
Az Érintettek köre: a https://alapjovedelmet.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló
személyek, az ún. Felhasználók.
A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális
kódsorozatok.
Az adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése, a weboldal népszerűsítése, a
weboldal optimális működésének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.
II. Az érdeklődők adatkezelése
A Párbeszéd Magyarországért Párt lehetővé teszi az érdeklődők számára azt, hogy úgy
kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez
csak a legkevesebb adatot adják meg az anonimitás érdekében. Ebben az esetben csak az
érdeklődő irányítószámát és e-mail címét kérjük be, mely utóbbinak nem szükséges olyan
szókombinációkat tartalmaznia, amelyből az érintett személyazonosságára lehet
következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, nem fogjuk személyesen keresni, nem
kérünk tőle személyes segítséget, de rendszeresen küldünk számára a közpolitikai
információkat és tájékoztatásokat. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel
tudjuk mérni a szervezetünk területi támogatottságát.
Hivatalos tájékoztatása III. ponthoz
Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.
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Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az
Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az
adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató
Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09
991861).
Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.
Az Érintettek köre: az alapjovedelmet.hu honlapon érdeklődőnek jelentkező személyek.
A kezelt adatok köre:
-

e-mail cím

-

irányítószám.

Az adatkezelés célja: az Érintett informálása, a Párt területi támogatottságának mérése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).
Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon
közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az
adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a
rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek
kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött
kezeléséhez.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.
Általános tájékoztatók
Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, és
kérheti személyes adatainak helyesbítését. Amennyiben az adatkezelés az Érintett
hozzájárulásán alapul, joga van adatainak törlését is kérni.
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel, az Adatkezelő azt
kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 30 napon belül közérthető módon
megválaszolja.
Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez
való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
További információ, vonatkozó jogszabályok:
1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról;
2000. évi C. törvény a számvitelről;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
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2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.
(Az Adatvédelmi tájékoztató 2020. szeptember 11. napjától hatályos szövege.)

