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A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a www.vcsgyk.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét,
az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően az Európai Unió 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)
meghatározottak figyelembevételével alakította ki.
A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek, valamint a portál üzemeltetése a
fentieken túl összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokkal.
A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a www.vcsgyk.hu portálon kezelt személyes adatokkal
kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi tájékoztatóban részletezettek szerint jár
el.
1. ALAPFOGALMAK
Az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmakat a GDPR 4. cikke, valamint az Infotv. 3.§-a részletezi.
2. ADATKEZELŐ
A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.
Az adatkezelő adatai:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Képviselő:

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
2600 Vác, Deákvári fasor 2.
+36-27/306-882
vacicsalgyejokozp@gmail.com
Pető Csilla igazgató

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos
adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.
Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de
kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.
3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE
3.1.

Általános tudnivalók

A weboldalon személyes adat kezelhető, ha
3.2.

ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul;
ha a beleegyezés megfelelő tájékoztatáson alapul;
azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben –közérdeken
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
A honlap látogatóinak adatai

A weboldal nyilvános felületén, az oldal tartalmának megtekintése során közvetlen felhasználó
azonosítás nem történik.
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4. WEBOLDAL COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE
A weboldal szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése
után saját belátása szerint a „Megértettem” gombra kattintva elfogadja a jelen tájékoztatóban
foglaltakat. Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával
elfogadja a sütik használatát.
4.1.

Általános tájékoztató a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének
(változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a
tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A
későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a
felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Felhasználó visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen
egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk
a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak
megfelelően működni cookie-k nélkül.
4.2.

A weboldal által használt sütikről

Weboldalunk technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütiket használ: ezek
nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek kizárólag az aktuális látogatásra
vonatkoznak. Az adatkezelés célja a honlap működésének biztosítása. A munkamenet sütik személyes
adatot nem gyűjtenek a weboldal látogatóiról.
Különböző közösségi website-ok: Facebook és a Youtube olyan cookie-kat helyezhetnek el
számítógépen, melyek segítik a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági
statisztikák készítését. A felhasználó láthatja, hogy egy honlapon található tartalom, általában videó a
YouTube-ról származik. Amikor rákattint, hogy élvezze a videót, a YouTube beállítja a cookie-kat,
amelyek begyűjtik az IP címet és a felhasználó teljesítményét. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Ezen cookie-k megléte, száma és állapota függhet attól, hogy használják-e a szóban forgó platformokat
a honlap meglátogatása előtt vagy alatt. Ezen közösségi oldalak cookie policy-járól az érintett
weboldalakon érdeklődhetnek.
5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Adatkezelő az általa szervezett regisztrált rendezvényeken, programokon kérheti a résztvevők,
jelentkezők személyes adatait. Ilyen jellegű információ megadása minden esetben az érintett önkéntes
hozzájárulásával és megfelelő tájékoztatás után történik. Adatkezelő az egyes rendezvények és
programok szabályzatát a mindenkor aktuális eseményhez kapcsolódóan teszi közzé.
Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet
megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, illetve szerzi be a szükséges hozzájárulást.
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6. ADATFELDOLGOZÓK
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
7. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG
7.1.

Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
7.2.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adat- és információbiztonság területét külön szabályzatban szabályozza.
A www.vcsgyk.hu más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az ilyen honlapok adatkezelési
gyakorlatáért vagy tartalmáért, az azokon történő felhasználó azonosításért vagy -követésért adatkezelő
nem vállal felelősséget.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adatkezelő a felvett személyes adatokat nem továbbítja egyéb címzetteknek vagy
adatfeldolgozóknak.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
9.1.

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális
megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
illetve az adattovábbításról.
Tájékoztatás kérhető:
Postai úton:
E-mail:
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9.2.

Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vác, 2019.07.01.
………………………………..
Pető Csilla
igazgató
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