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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
1.    Az adomany.mikulasgyar.hu (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelési tájékoztatójának 
célja, hogy arról tájékoztassuk és biztosítsuk Felhasználóinkat, hogy a Weboldal használata 
során az általunk kezelt személyes adataikat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott 
célok érdekében, megfelelő jogalappal, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság és 
tisztesség követelményeinek megfelelően, a technika jelenlegi állásának és költséghatékony-
ságnak megfelelő megoldások alkalmazásával, a Felhasználók, mint érintettek előzetes tájé-
koztatásával és jogaik érvényesítésének biztosításával kezeljük. 
 
2.    Ennek érdekében, kérjük alaposan és részletesen olvassa el a jelen tájékoztatót. Azzal, 
hogy meglátogatja a Weboldalunkat, elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót. Ha nem ért 
egyet az adatkezelési tájékoztatónk rendelkezéseivel, úgy kérjük, ne használja a Weboldalun-
kat. 
 
3.    A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) - és személyes adata szempont-
jából az adatkezelő - a MikulásGyár Alapítvány (nyilvántartási szám: 11.585; székhely: 1065 
Budapest, Nagymező utca 41.; adószám:18295579-2-42, elektronikus levelezési címe: 
info@mikulasgyar.hu). A Weboldal tárhelyszolgáltatója – és személyes adataid szempontjá-
ból adatfeldolgozó – a Markcon Informatikai Kft. (Cg. 02-09-070857; székhely: 7623 Pécs, 
Móré Fülöp utca 33.; adószám: 13755762202; elérhetőségei: info@markcon.hu +36 20 402 
9750 (9-17 óra között). 
 
4.    Az adatkezeléssel összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, és panaszokat Társaságunk az 
info@markcon.hu email címen fogadja. 
 
5.    Adatkezelőként kijelentjük és vállaljuk, hogy a Weboldal szolgáltatása során végzett 
adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatónak és a hatályos nemzeti, valamint Eu-
rópai Uniós jogszabályoknak, így különösen az Európai Unió (2016/679) Általános Adatvé-
delmi Rendeletének, és a magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló (2011. évi CXII. sz.) törvénynek. 
 
6.    A jelen adatkezelési tájékoztató a Weboldalunkon folyamatosan elérhető. 
 
7.    Társaságunk jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Ebben az 
esetben, a módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatjuk Felhasználóinkat a Weboldalunkon 
való közzététellel. Amennyiben a módosítást követően Felhasználónk továbbhasználja a 
Weboldalunkat, úgy az az adatkezelési tájékoztató módosításainak elfogadását jelenti. 
 
8.    Mint adatkezelő, különösen fontosnak tartjuk Felhasználónk személyes adatainak védel-
mét, és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a Felhasználóink sze-
mélyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
 

mailto:info@markcon.hu
mailto:info@markcon.hu


9.    Társaságunk, mint adatkezelő, Weboldalunkon megadott személyes adatokat a jogsza-
bályokban meghatározott jogalap alapján és kizárólag az adatkezelési célhoz kötötten kezeli. 
Ha a Weboldalunkon megadott személyes adatokat a Társaságunk az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, úgy ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájá-
rulását fogjuk kérni. 
 
10.    Felhívjuk a Felhasználóink figyelmét, hogy Társaságunknak a Weboldalunkon megtalál-
ható személyes és egyéb adatok valóságának, hitelességének, pontosságának ellenőrzése 
nem áll módjában, így azokért semmilyen felelősséget nem tartozik. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
1.    Az adatkezelésünk az alábbi jogalapokon alapszik: 
a)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból tör-
ténő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 
b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megté-
teléhez szükséges (szerződés teljesítése); 
c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
(jogi kötelezettség); 
d)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges (jogos érdek). 
 
 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TARTAMA, A KEZELT ADATOK KÖRE 
1.    A Weboldalunkon megadott adatokat kizárólag az adatkezelési cél érdekében, csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben, az azzal arányos módon és ideig kezeljük. A megha-
tározott céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk. Az adattakarékosság el-
vének megfelelően csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 
 
 
JOGÉRVÉNYESÍTÉS 
1.    Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keressen minket az alábbi elérhetőségeinken: 
info@markcon.hu 
 
2.    Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen, - főszabály sze-
rint – a Társaságunk székhelye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el. 
 
3.    Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 
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