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Tisztelt Látogató!
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) (továbbiakban: Rendelet)
alapján az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő (Projekt együttműködő
partnerei) és az Adatfeldolgozó (honlap üzemeltetője) az alábbiakról tájékoztatja az
érintetteket:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont)
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés. (GDPR 4. cikk 2. pont)
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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Adatfeldolgozó törli a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés
célja megszűnt és törvényi kötelezettség, vagy jogos érdek nem áll fenn az adat további
tárolásával, kezelésével kapcsolatban, valamint ha azt az érintett kéri.
Az Adatkezelő informatikai rendszereiből a személyes adatot, amennyiben lehetséges,
visszaállíthatatlanul törli, továbbá gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszer
archivált változatában is átvezetésre kerüljön a személyes adat törlése.
ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen az Adatfeldolgozó jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé,
harmadik személy(ek) részére a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottakon túl
nem adják át.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatfeldolgozó a tárolt adatokat nem továbbítja más személy részére, a
tagnyilvántartás nem nyilvános, az adatokat kizárólag anonimizált formában, statisztikai
célokra és a honlapon történő regisztrációhoz, valamint belépéshez használja fel.
ADATBIZTONSÁG
Az adatok tárolása vírusvédelemmel és tűzfallal védett informatikai rendszerben,
elektronikusan történik. Az Adatfeldolgozó által külön szerveren tárolt adatokhoz csak az
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó juthat hozzá.
Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok tárolásának biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett,
tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében,
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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) alapján valaki az adatkezelés jogszerűségét
kifogásolja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a
bírósághoz fordulhat.
Szolgáltatás igénybevétele előtt nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az
adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozom, hogy a személyes adatot vagy bármely más
adatot, amelyet a szolgáltatás igénybétele során közlök, az önkéntesen megadott
információnak minősül.
REGISZTRÁCIÓ
Az oldalon történő regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki
az e-mail címet regisztrálta, és az adatokat önkéntesen megadta. Az adatok bármikor
törölhetők/töröltethetők az Adatfeldolgozó vagy adminisztrátor által. A regisztrációként
önkéntesen megadott e-mail címeket és más személyes adatokat a szolgáltatás nyújtója
nem látja, azok kizárólag az oldalon történő regisztrációhoz szükségesek, azok csak az
Adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra.
A regisztrációt követően (attól függően, hogy milyen felhasználó) az adminisztrátor láthat
mindent és mindenkit, moderál; a munkavédelmi képviselő látja az általa meghívott
munkáltatókat és munkavállalókat, saját cikkeit, történeteit, kérdőíveit, tudásfelmérőit
adminisztrálja; a munkáltató látja az általa meghívott munkavállalókat, saját cikkeit,
történeteit, kérdőíveit, tudásfelmérőit adminisztrálja; a munkavállaló pedig a honlapon
böngészik és kitöltési lehetősége van.
A www.kiskerbiztonsag.hu weboldalán található tartalmak a Projekt tulajdonát képezik. A
weboldalon megjelentetett információk változtatási, javítási és törlési jogát fenntartjuk. Az
anyagok teljes vagy részleges felhasználása, másolása, publikálása, átdolgozása,
terjesztése kizárólag a Projekt együttműködő partnereinek előzetes írásos engedélyével
lehetséges.
A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Az oldalakon szereplő információk kizárólag tanácsadó jellegűek, nem minősülnek
ajánlattételnek vagy felhívásnak ezért az együttműködő partnerek és a jogászok nem
tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért,
amelyek a weboldal nem megfelelő értelmezéséből, használatából, működéséből (pl.:
üzemzavar, rendszerhiba), az adatok illetéktelen személyek által történő
megváltoztatásából (vírus, illetéktelen behatoló) vagy más hasonló okból származnak.

A szerzők nem vállalnak felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából
eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért. A
gépelési, tördelési, nyelvhelyességi és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérünk!
A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldalon található
információk nem minősülnek valamely termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez
kapcsolódó ajánlattételnek. A weboldalon található információk megbízhatónak
tekinthetőek,
azonban
pontosságuk
vagy
teljeségük
nem
szavatolható,
jogszabályváltozások miatt előfordulhat, hogy a honlapon nem hatályos információk állnak
az ügyfelek rendelkezésére, ezt folyamatos ellenőrzéssel próbáljuk kiküszöbölni. A
weboldalon található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
Az oldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az
együttműködő partnerek minden felelősséget kizárnak. Az oldal üzemeltetői fenntartják a
jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés,
figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Az oldalon található külső hivatkozások (link)
követésével letöltött tartalom nem áll az oldal fenntartójának befolyása alatt, így ezek
tartalmáért az oldal fenntartója kizárja felelősségét.

