
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a népszavazási kampányt követően kapcsolattartást kérő személyek részére

(Európai Unió Adatvédelmi Rendelete és a 2011. évi CXII. törvény alapján)

A Háttér Társaság egyesület (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. adószám: 18071872-1-41,
képviseli: Dombos Tamás, hatter@hatter.hu) a természetes személyeknek és a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) 14. cikke alapján a következő információkat bocsátja az
érintettek rendelkezésére.

Az Amnesty International Magyarország Egyesület (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 4. 1/3.,
adószám: 19015985-1-41, nyilvántartási szám: 01-02-0001273, e-mail elérhetőség:
office@amnesty.hu; képviseli: Kéri András) kezelésében lévő a https://www.ervenytelenul.hu/
oldalon közzétett nyilatkozat kitöltésével a következő személyes adataid kezeléséhez adtad
önkéntes hozzájárulásodat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám. A
“Mindenhez hozzájárulok”, vagy a “Kapcsolatban maradok a Háttér Társasággal (telefonon)”, vagy
a “Kapcsolatban maradok a Háttér Társasággal (e-mailen)” opciók valamelyikének megjelölésével
és az “Érvénytelenül fogok szavazni” opcióra kattintással önkéntes hozzájárulásodat adtad adataid
Háttér Társaság részére történő továbbításához. Adataid (név, e-mail cím, telefonszám) az
Amnesty International 2022. június 8. napján továbbította a Háttér Társaságnak. Az
adattovábbítást követőn személyes adataidon önálló adatkezelési műveleteket végzünk. Ilyen
adatkezelési műveletek a továbbított adatait biztonságos tárolása, a kapcsolattartási adataid
alapján tevékenységünkre vonatkozó tájékoztató e-mailek, hírlevelek küldése az általad választott
kapcsolattartási eszközökön keresztül (telefonon hívás és SMS útján; ill. e-mail útján).

1. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei

Háttér Társaság egyesület (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. adószám: 18071872-1-41,
nyilvántartási szám: 01-02-0006352; e-mail elérhetőség: hatter@hatter.hu; képviseli: Dombos
Tamás ügyvivő)

2. Az adatkezelés célja

Az adataidat a Háttér Társaság tevékenységéről szóló információk, a kampány utáni támogatási
lehetőségekre vonatkozó felhívások, a kampányt követő LMBTQI jogvédelmi célból szervezett
gyűlésekre, további a Háttér Társaság működésével együtt járó akciók, kampányokban
mozgósításra vonatkozó információk hozzád, mint a személyes adatok érintettjéhez való
eljuttatása céljából kezeljük.

3. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A több konkrét cél egyrészt az adattovábbítás a
Háttér Társaság részére, amely vonatkozásában adattovábbítás címzettjeiként az önkéntes
hozzájárulásod alapján, az Amnesty Internationallel fennálló megállapodás alapján jogosultak
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vagyunk az adataid átvételére. Az adattovábbítást követően önálló adatkezelőként kapcsán a
kapcsolattartási célból történő adatkezeléshez adtad önkéntes hozzájárulásodat.

4. Személyes adatok kategóriái

Vezetékneved, utóneved, e-mail címed, telefonszámod.

5. Személyes adatok forrása

Az Amnesty International Magyarország Egyesület kezelésében lévő a
https://www.ervenytelenul.hu oldalon gyűjtött egyedi, kapcsolattartási célból megadott adatok,
amely adatok 2022. június 8. napján kerültek továbbításra a Háttér Társaság egyesülethez.

6. Személyes adatok címzettjei

A Háttér Társaság egyesületen belül a következő munkakört betöltő személyek rendelkeznek a
kezelt személyes adataid megtekintésének jogával: a Háttér Társasággal munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló kommunikációs munkatárs(ak) és az őt segítő asszisztens(ek) és
önkéntesek, valamint a Háttér Társaság ügyvivői. Az adatokat a Google Cloud EMEA Limited
(székhely: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország; cégjegyzékszám: IE660412) által
nyújtott Google Drive tárhelyen tároljuk (kezeljük). A hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője az
Elastic Email SP Z OO (székhely: ul. Koński Kierat 13, 70-563 Szczecin, Lengyelország;
cégjegyzékszám: KRS 0000817367; képviseli: Bochnak Michał Adrian). Az egyesület mindkét
adatkezelővel adatkezelési szerződést kötött, amelyben az adatkezelő vállalja a GDPR által
megkövetelt garanciák mellett folytatott adatkezelést.

7. Az adattárolás időtartama

Kapcsolattartási célból általad megadott adatokat a hozzájárulásod visszavonásáig tároljuk.

8. Érintetti jogok

A GDPR alapján a következő a következő jogokat tudod gyakorolni a folyamatban lévő
adatkezeléssel kapcsolatban (érintetti jogok): kérheted a rád vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, kérheted azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, élhetsz az
adathordozhatósághoz való jogoddal. Tájékoztatunk, hogy automatikus döntéshozatal céljára nem
használjuk a kezelt adataidat.

A *-gal jelölt érintetti jogaidat írásbeli megkeresés útján tudod gyakorolni: ehhez küldj nekünk
e-mailt a hatter@hatter.hu címre vagy írj nekünk levelet a 1136 Budapest, Balzac utca 8-10. címre,
amiben leírod, hogy milyen (lenti) jogodat kívánod gyakorolni. Megkeresésedre mi egyéni választ,
tájékoztatást, visszajelzést adunk a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített egy hónapos
határidőn belül.

- Tájékoztatáshoz való jogod: tekintettel arra, hogy a Háttér Társaság nem közvetlenül tőled,
hanem az Amnesty Internationaltől szerezte az általa gyűjtött kapcsolattartási adataidat, így a
jelen adatkezelési tájékoztató és annak e-mailben történő továbbküldésével a GDPR 14.
cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátunk olyan információkat, aminek
tanulmányozásával meggyőződhetsz az általunk, a személyes adataidon folytatott adatkezelés
jellemzőiről, tájékoztatást kapsz az adatkezeléssel összefüggő, általad gyakorolható jogokról.

- Hozzáféréshez való jogod:* kérheted a Háttér Társaságot, hogy biztosítson hozzáférést a
rád vonatkozó személyes adatokhoz, úgy, hogy tájékoztatunk arról, hogy van-e folyamatban
rád vonatkozó személyes adatok kezelése, és ha igen, mik annak a körülményei.
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- Helyesbítéshez való jogod:* ha adatváltozás történt az e-mail címedben, telefonszámodban,
nevedben, és szeretnéd, hogy a nyilvántartásunkban az adataid helyesen szerepeljenek, úgy
kérheted, hogy a rád vonatkozóan kezelt és általad megjelölt adatokat indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítsük.

- Hozzájárulás visszavonásához fűződő jogod:* ha a jelen adatkezelésre korábban adott
hozzájárulásodat vissza kívánod vonni, és már nem kívánsz többé velünk kapcsolatban
maradni (nem szeretnéd, hogy az általad megjelölt e-mail címen és/vagy telefonszámon
keressünk téged), úgy jogod van arra, hogy a hozzájárulásod visszavonásával kérd a
nyilatkozatoddal számunkra átadott személyes adataid törlését. A kérelmed azonban nem
érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

- Törléshez való jogod:* kérheted, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes
adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük
vagy kezeltük;
b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja (lásd előző pontban kifejtettek);
c) tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adataidat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adataidat a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

- Adatkezelés korlátozásához való jogod:* kérheted, hogy a személyes adataidra az
adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adataid törlését, és ehelyett kéred azok
felhasználásának korlátozását;
c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de te
igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a
te jogos indokaiddal szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te
hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos
közérdekből lehet kezelni.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeid

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés
és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg szervezetünket a
hatter@hatter.hu címre küldött elektronikus levéllel vagy címünkre (1136 Budapest, Balzac u.
8-10.) küldött postai levéllel!

Ha személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055
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Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhatsz
bejelentéssel (panasszal), vagy adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhetsz.

Jogellenes adatkezelés miatt bíróság előtt polgári pert is kezdeményezhetsz. A per elbírálása a
törvényszékek hatáskörébe tartozik.

Az adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontja: 2022. június 21.

Adatkezelési tájékoztató érintettek számára történő kiküldése e-mailben: 2022. június 24.
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