TÁJÉKOZTATÓ
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság hírlevél küldéshez kapcsolódó
személyesadat-kezeléséről
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottság (a
továbbiakban: OTB) az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek bővítése és felmérése
érdekében tűzvédelmi teszt kitöltésével lehetőséget nyújt neked arra, hogy értékes, fontos
információkat kapj a tűzmegelőzéssel kapcsolatban. A teszt kitöltéses során lehetőséged van
arra, hogy önkéntesen, minden külső befolyástól mentesen megadd a neved és az email címed
azért, hogy hírlevelet küldjünk neked időszerű tűzvédelmi információkról és az újabb
tűzvédelmi tesztek megjelenéséről. A hírlevél küldéssel adatkezelői tevékenységet végzünk, te
pedig az adatkezelés érintettjévé válasz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a neved és az email
címed egy adatbázisban tároljuk, majd bizonyos időközönként (kb. havonta egyszer) hírlevelet
küldünk neked.
A neved és az email címed megadása önkéntes és a hírlevélről bármikor leiratkozhatsz.
A GDPR szabályai alapján erről a személyesadat-kezelésről az alábbiakban tájékoztatunk, hogy
a megfelelő információk birtokában tudd eldönteni, hogy szeretnél-e a hírlevélre feliratkozni.
Tájékoztatunk arról, hogy
-

ki kezeli a személyes adataidat, vagyis ki az adatkezelő,

-

milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az önkéntesen megadott adataidat,

-

milyen adataidat kezeljük,

-

meddig tároljuk azokat, vagyis mennyi idő után töröljük az adatbázisból,

-

milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelése során.

Ha még nem vagy 16 éves, akkor nem adhatsz meg magadról személyes adatot, kivéve, ha
szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértél. A személyes adatoknak a
rendelkezésünkre bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jártál el,
cselekvőképességed az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Az általad megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok valódiságáért
kizárólag Te felelsz. Az e-mail címed megadásakor egyben felelősséget vállalsz azért, hogy a
megadott e-mail címet kizárólag Te használod. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Téged, mint
azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatkezelő
Adataidat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési
Bizottság (Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.Postai címe: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089, A BM OKF adatvédelmi
tisztviselőjének elérhetőségei: +36 (1) 469-4119, dpo@katved.gov.hu ) kezeli.
Téged mikor érint az adatkezelés?
Akkor, ha feliratkozol a hírlevélre.
Milyen személyes adataidat kezeljük?
Az adatkezelés azonosító adatra (név), kapcsolattartási adatra (email cím) terjed ki.
Miért kezelhetjük az adataidat?
Nagyon hivatalosan az adatkezelésünk jogalapja GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja,
vagyis az, hogy hozzájárulásodat adtad személyes adataid hírlevél küldése céljából történő
kezeléséhez. A hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozás során a kérdéses adatok önkéntes
megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával adod meg.
Az adatkezelési hozzájárulásod bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét. Az érintett,
vagyis Te, a visszavonást az okf.otb@katved.gov.hu email címen vagy az adatvédelmi
tisztviselő részére elektronikus úton megküldött nyilatkozatoddal vonhatod vissza. A
hozzájárulás visszavonása esetén nem küldünk neked a továbbiakban hírlevelet.
Miért van szükség ezekre az adatokra?
Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy a részedre hasznos tűzvédelmi információkat
küldjünk. Az általad megadott adatokat célhoz kötötten, hírlevél küldésre használjuk.
Személyes adataid ettől eltérő célokra nem használjuk.
Kik ismerhetik meg az adataid?
Az adatokat elsődlegesen azon belső munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az adat
megismerése és kezelése a hírlevél küldéséhez szükséges.

Igénybe vesz-e adatfeldolgozót az adatkezelő?
A tűzvédelmi teszteket Google Forms kérdőív segítségével készítjük.
Az általunk használt Google Forms alkalmazás tekintetében a Google Google Ireland Limited
adatfeldolgozónak minősül.
Google Ireland Limited a docs.google.com/forms felületen keresztül; székhely: Írország,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Továbbítjuk-e a személyes adataidat?
Adattovábbításra nem kerül sor. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása
- hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a te előzetes,
kifejezett hozzájárulásod esetén lehetséges. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes
adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.
Mennyi ideig tároljuk személyes adataidat?
Személyes adataid addig kezeljük, amíg a hírlevélről le nem iratkozol.
Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?
Az adatvédelmi tisztviselőnk útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint a Te tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Milyen adatbiztonsági intézkedéseket teszünk adataid védelme érdekében?
Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, a tárolt
adataidhoz való hozzáférés csak azon kollégáink részére engedélyezett, akiknek feladata a
hírlevél küldés. A számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.
Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelési műveleteinket úgy tervezzük meg és hajtjuk végre, hogy biztosítsuk a
magánszférád védelmét.

Milyen jogok illetnek meg a fenti adatkezelés kapcsán?
1. Hozzáférés: Jogosult vagy arra, hogy érdeklődj nálunk, és tőlünk visszajelzést kapj arra
vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapj:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott
esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a
forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében
említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Amennyiben a saját személyes adataidról másolatot kérsz, azt első alkalommal ingyenesen a
rendelkezésedre bocsátjuk.
A kért további másolatokért a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési
szabályok szerint díjat számolhatunk fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről a
kapcsolatfelvételkor tájékoztatást adunk.
2. Helyesbítéshez való jog:
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult vagy arra is, hogy kérd a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást,
amennyiben azok azonosító adatok, igazolnod kell.
3. Törléshez való jog:
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó
személyes adatokat, ekkor mi köteles vagyunk arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül töröljük, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében
felsorolt indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük, pl. már nem akarunk több hírlevelet küldeni,
- visszavontad a hozzájárulásod, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem folytatható,
- a személyes adatok kezelése jogellenes,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Adatkezelés korlátozása:
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
Az alábbi esetekben vagy jogosult arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést:
•

vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok
felhasználásának korlátozását;

•

már nincs szükségünk a személyes adataidra az adatkezelés céljából, de igényled azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

5. Adatkezelés elleni tiltakozás:
Miután az adatkezelés a Te hozzájárulásod alapján történik, a tiltakozáshoz való jog a GDPR
21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.
6. Adathordozhatósághoz való jog:
Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem
gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.
Mennyi idő az 1-6. pontban foglalt kérelmek vizsgálata és megválaszolása?
Indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatunk a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk. Ha elektronikus úton
nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg kivéve,
ha ezt másként kéred.

Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel bennünk, hogy a kérelem valóban tőled
származik, saját jogszerű adatkezelésünk és a Te védelmed érdekében további információkat
kérhetünk.
7. Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga
Ha úgy érzed, hogy az adatkezelés során sérelem ért, annak tényét a helyzet rendezése
érdekében az adatvédelmi tisztviselőnk felé jelezheted.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehetsz, továbbá az Infotv. 23. §
szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének
III. része alapján bírósághoz fordulhatsz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:www.naih.hu
Amennyiben bírósághoz fordulnál – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási
helyed szerinti illetékes törvényszékhez (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújthatsz be
keresetet.
A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék megkeresésében nyújt segítséget:
https://birosag.hu/birosag-kereso

