
 

HONLAPRA FELTÖTÖTT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen adatkezelési tájékoztató a GANDHI GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 

(a továbbiakban: Adatkezelő) gandhikft.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) 

keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és 

felhasználásának jellemzőit mutatja be. 

1. Adatkezelő adatai 

 

Adatkezelő megnevezése:   GANDHI GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ 

NONPROFIT Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:     02-09-077830 

Adatkezelő adószáma:          23497241-2-02 

Adatkezelő székhelye:     7629 Pécs, Komját Aladár utca 5. 

Adatkezelő képviselője:      

Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:   

Adatvédelemi tisztviselő neve:    Gilincsek Szabolcs 

Adatvédelemi tisztviselő elérhetőségei:  adatvedelem@gandhikft.hu 

 

2. Adatkezelés szabályai  
 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. január 30.-tól visszavonásig tart. 

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet 

(továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve 

bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező 

rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát: 

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; 
 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 



 

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; 
 

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; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 
 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési 

tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak 

megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor 

kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az 

elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez 
 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 
 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek 

ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, 

elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen 

hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 

3. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések 
 

Az Adatkezelő a www.gandhikft.hu honlapon lehetőséget nyújt a weboldal látogatói számára, 

hogy az Adatkezelő által közzétett email címen felkeresse a weboldalra látogató az Adatkezelőt.  

 

 

 

 

http://www.gandhikft.hu/
http://www.gandhikft.hu/


3.1. Kapcsolatfelvétel 
 

Adatkezelés célja A weboldalra látogató kapcsolatba lép az Adatkezelővel 

Kezelt adatok köre 
Az érintett neve, e-mail címe és egyéb, az érintett által megadott 

adatok 

Adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti 

hozzájárulás 

Adattárolás 

határideje 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, kapcsolatfelvétel 

esetén annak kivizsgálásáig, megválaszolásáig 

Adatkezelés módja elektronikus 

Adatfeldolgozó  

Adat forrása Érintettől felvett adat 

Az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

következményei 

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező.  

Adatfeldolgozó 

igénybevétele 

 

 

3.2. Cookiek 
 

Az Adatkezelő a www.gandhikft.hu honlapon alkalmaz cookikat. A cookiekkal kapcsolatos 

részletes tájékoztató a Honlapon olvasható. 

Adatkezelés célja 
A honlap-látogatási szokások vizsgálata, az 

Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése 

Kezelt adatok köre 

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain 

név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés 

(file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai 

ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott 

bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett 

oldalak adatai. 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti 

hozzájárulás. 

Adattárolás határideje Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év. 

Adattárolás módja Elektronikus 

http://www.gandhikft.hu/
http://www.gandhikft.hu/


Adat forrása Érintettől felvett adat 

Az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges 

következményei 

A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a 

Honlap igénybevételének.   

Adattovábbítás címzettje  

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, az Infotv. szabályai és az 

Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata az irányadóak. 

 

 


