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Adatvédelmi Szabályzat 

1. Bevezető 

A Lánglovagok Egyesület számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, a 

látogatók, felhasználók, tagok információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Lánglovagok 

Egyesület elkötelezi magát a személyes adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a 

vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a biztonságos 

internetezési, szolgáltatások igénybevételi lehetőségeinek megteremtéséhez.  

A Lánglovagok Egyesület a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal 

összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. 

Jelen Adavédelmi Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) összhangban az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével és vonatkozó magyar jogszabályokkal 

összhangban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok 

védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a 

szolgáltatásokat, eseteket, melyek során személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá 

arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan 

biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét. 

2. Fogalommeghatározások 

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. 

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. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából.  

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják.  
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Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt 

külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet 

kapcsolni. 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

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;  

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. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.  

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.  

Az érintett hozzájárulása: 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.  

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:  

• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 

tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

kerül sor; vagy  

• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
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összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint 

vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket. 

Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos 

kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az 

adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban 

egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és 

szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 

jelentett kockázatok jelentőségét. 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.  

Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt 

szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott 

létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

3. Adatkezelő 

Lánglovagok Egyesület 

Székhely: 1119 Budapest, Fogócska u. 3. fszt. 2. 

Adószám: 18259766-1-43 

Képviselő: Kis-Guczi Péter elnök 

Telefon: +36 1 208-3373 

Web: http://egyesulet.langlovagok.hu 

E-mail: egyesulet@langlovagok.hu 

4. Adatfeldolgozó 

Google LLC (Google Analytics szolgáltatás) 

Adatvédelmi ismertetőjük: 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008  

5. Személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja 

A Lánglovagok Egyesület a felhasználói élmény magasabb fokú kiszolgálása, információk 

közlése, nyilvántartás, valamint kapcsolatfelvétel céljából személyes adatokat kezel az 

egyesulet.langlovagok.hu és oktatas.langlovagok.hu domain látogatói, szolgáltatásának 

igénybe vevői, valamint a Lánglovagok Egyesület tagjai, meglévő és lehetséges partnereivel 

kapcsolatosan. 

Jogi felhatalmazás: 

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR); 

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008
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• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

• A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény; 

• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. 

Amikor látogatóink a Lánglovagok Egyesület oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt 

anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot 

kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Lánglovagok 

Egyesület által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók 

bizonyos személyes adatainak (például nevének, telefonszámának, postacímének vagy e-mail 

címének) megadása, illetve ismerete. 

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre 

vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani 

lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni 

a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, 

telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági 

azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók. 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes 

azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, 

illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, 

hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem 

állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes adatokon azokat a 

személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást 

igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a Lánglovagok Egyesület a 

jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja. 

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat 

kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon 

dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 

amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az 

adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. 

A Lánglovagok Egyesület semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, 

amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre 

vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, 

szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Lánglovagok Egyesület 

rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából 

nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a 

Szabályzat hatálya nem terjed ki. 
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Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai 

adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. 

Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének 

javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas 

szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem 

szolgáltatjuk ki azokat. 

Amennyiben az Lánglovagok Egyesület egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, 

minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük 

"kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező 

jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció 

sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése 

a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított 

formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek 

alkalmasak. 

Amennyiben az Lánglovagok Egyesület egyes szolgáltatásait és oldalait a Lánglovagok 

Egyesület a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen 

szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a 

Lánglovagok Egyesület  felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen 

információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Lánglovagok 

Egyesület üzemeltető partnere - a Lánglovagok Egyesület nevében és képviseletében eljárva a 

Lánglovagok Egyesület javára - gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya 

kiterjed az ilyen esetekre is. Amikor a Lánglovagok Egyesület valamely tartalompartnerével 

közös (co-branded) szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a 

jelen Szabályzatban foglaltak - a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos 

tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - ekkor is érvényesek. A 

fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre 

kerül az adatkezelő személye. 

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás 

hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. 

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy 

látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére - ideiglenes jelleggel - a szükséges 

hozzájárulás megadása esetén - adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából - átadjuk. Az 

adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta 

kezelésére. 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény 

gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a a 

Lánglovagok Egyesületet, a Lánglovagok Egyesület - törvényi kötelezettségének eleget téve - 

átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

Amennyiben látogatóink, szolgáltatást igénybevevőink személyes adatokat bocsátanak a 

rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az 

adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind 

az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. 
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A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - 

magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. 

A személyes adatok változtatása: 

A Lánglovagok Egyesület biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és 

kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és 

ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a 

rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink 

személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. A személyes adatok 

változásáról ügyfeleink értesítést küldhetnek a Lánglovagok Egyesület Elnökségének is: 

egyesulet@langlovagok.hu. 

Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből 

(természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon 

tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul 

teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt 

rekordokat, kivéve, ha az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében adott 

felhatalmazás alapján (pl.: jogos érdek érvényesítése) miatt a Lánglovagok Egyesületnek a 

továbbiakban nincs szüksége rá. 

A személyes adatok gyűjtését igénylő esetek, szolgáltatások, adatok köre: 

Tagnyilvántartás 

A Lánglovagok Egyesület Alapszabálya alapján a Lánglovagok Egyesület Elnöksége köteles 

az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni, ehhez a tagoknak kötelességük a 

nyilvántartáshoz szükséges adatokat megadni. Ezen adatok természetes személy esetében: név; 

születési hely és idő; anyja neve; állandó lakcím; postacím; e-mail cím, telefonszám. Jogi 

személy esetében: Szervezet neve, székhelye, postacíme, e-mail címe, adószáma, törvényes 

képviselőjének neve, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó postacíme, kapcsolattartó e-mail címe, 

kapcsolattartó telefonszáma. 

Internetes oldalak, hírlevelek 

A Lánglovagok Egyesület szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség 

lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez 

szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet, telefonszámot) kérjük el. 

Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig 

törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás 

igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. 

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése  

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve 

profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók 

számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen 

módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének 

felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása 
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nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is 

kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. 

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor 

lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. 

Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg 

az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák 

szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási 

lehetőségeket. 

„Technikailag szükséges” cookie-k: 

Ezek nélkül weboldalaink nem tudnak működni, ezért ezeket mindenképpen tárolnunk kell. 

Ezek a következők: 

 A felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie-k („user-input cookies”), 

Ezek azok a munkamenet-sütik, amelyeket arra használunk, hogy a felhasználó 

adatbeviteleit biztosítsuk a szolgáltatóval történő üzenetváltások során. Munkamenet-

azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és legkésőbb a 

munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárnak. 

Ezek a cookie-k felhasználó tevékenységéhez (így pl.: valamilyen gombra való 

kattintáshoz vagy formanyomtatvány kitöltéséhez) kötődnek, egyértelműen 

szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért internetes szolgáltatás nyújtásához. 

 Hitelesítési munkamenet- cookie-k („authentication cookies”), 

A hitelesítési cookie-k arra szolgálnak, hogy bejelentkezéskor azonosítsák a 

felhasználót. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók azonosíthassák 

magukat a weboldalon tett sorozatos látogatásaik során, és hozzáférést kaphassanak az 

engedélyezett tartalomhoz, így például megnézessék a számlaegyenlegüket, ügyleteiket, 

stb. A hitelesítési cookie-k általában munkamenet- cookie-k. Tartós sütik is 

alkalmazhatók, de ezek nem tekinthetők azonosnak, amint azt alább kifejtjük. Amikor 

egy felhasználó bejelentkezik, kifejezetten hozzáférést kér a számára engedélyezett 

tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz. A sütin tárolt hitelesítési token hiányában a 

felhasználónak minden lekért oldalon meg kellene adnia a felhasználónevét/jelszavát. 

Ezért a hitelesítési szolgáltatás lényeges részét képezi az általa kifejezetten kért 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. A hitelesítést nem használjuk 

semmilyen egyéb másodlagos célra – így a viselkedés nyomon követésére vagy 

hozzájárulás nélküli reklámra. 

 Felhasználóközpontú biztonsági cookie-k („user centric security cookies”), 

Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának 

erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, 

amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek 

felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a 

bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a 

bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a 
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böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati 

ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat. 

 Multimédia-lejátszó munkamenet- cookie-k („multimedia player session cookie”) 

A multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket a videó vagy audió tartalom 

visszajátszásához szükséges technikai adatok – így a képminőség, a hálózati kapcsolat 

sebessége és a pufferelési paraméterek – tárolására használjuk. Ezek a sütik lejárnak a 

munkamenet befejeződésekor (a böngészőprogramból történő kilépéskor). 

 Terheléskiegyenlítő munkamenet- cookie-k („load balancing session cookies”) 

A terheléskiegyenlítés lehetővé teszi, hogy egyetlen gép helyet sok számítógép között 

osszák fel a webkiszolgálóra érkező kérések feldolgozását. Ennek irányítását a 

munkamenet során végig fent kell tartani, a sütibe foglalt információk kizárólagos célja 

a kommunikáció szerver oldali végpontjának (a számítógép-készletben lévő kiszolgálók 

egyikének) azonosítása. 

 A felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet- cookie-k („user interface 

customization cookies”) 

A felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használjuk, hogy weboldalakon 

keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, 

amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. 

(Például a kívánt nyelvre vonatkozó sütik, a lekérdezésekkor a találatok kívánt 

megjelenítési formájára vonatkozó sütik). 

 Közösségi tartalommegosztó cookie-k 

Ezek teszik lehetővé, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk 

kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó 

„kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt. 

„Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges cookie-k: 

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó 

által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a 

használatukhoz. 

 Közösségi tartalommegosztó nyomon követési cookie-k 

Amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott 

közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok 

megjelenítéséhez. 

 Külső hirdetés 

Ide tartoznak a külső műveleti cookie-k, amelyeket a reklámtevékenység során 

használnak, beleértve a gyakoriság-maximálás, a pénzügyi naplózás, a 

reklámpartnerség, a kattintási csalás felderítése, a kutatás, piacelemzés, a termékjavítás 

és hibakeresés céljából használt sütik. 

 Saját látogatáselemzők 
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A látogatáselemzők a weboldalak látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket 

alkalmaznak. Arra használjuk ezeket az eszközöket, hogy megbecsüljük az egyedi 

látogatók számát, azonosítsuk a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon 

kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon kövessünk 

egyes webnavigációs kérdéseket. Kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó 

célokat szolgálnak, hogy web-oldalaink gyorsabban, pontosabban tudják kiszolgálni a 

látogatói igényeket. 

Adatkezelés és a cookie-k: 

Weboldalunkon cookie-kat helyezhetünk el az Ön böngészésre használt eszközén. A weboldal 

böngészésével Ön alapértelmezetten hozzájárul a cookie-k elhelyezéséhez.  Ezek a cookie-k az 

Ön böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így Ön az, aki teljes mértékben 

rendelkezik felettük, így van lehetősége törölni és visszavonni őket, illetve beállítani, hogy nem 

engedélyezi a lehelyezésüket. Ennek beállítására az alábbi linkeken talál tájékoztatót: 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices 

Az Ön gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az 

Ön látogatásának kezdő és befejező időpontja, az Ön IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön 

számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ön 

eszközének paraméterei, az Ön által a weboldalunkon megadott beállítások, a meglátogatott 

aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem 

is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott 

kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállítások során. 

A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás 

időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az 

üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó igényeire szabni. 

Az üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során az Ön korábbi 

tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa Önnek, automatikusan be tudja tölteni 

annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.Cookie-k letiltásának 

és/vagy eltávolításának módja: 

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse 

Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” 

vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A különböző böngészők különböző 

mechanizmusokat alkalmaznak a cookie-k elutasítására vagy inaktiválására. A megfelelő 

beállításokhoz kérjük, használja böngészője “Súgó” menüjét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k letiltása esetén a Weboldalt továbbra is fogja tudni 

használni, azonban annak bizonyos részei vagy funkciói esetleg nem működnek tökéletesen a 

Weboldalon cookie-k nélkül. 

Az adatkezelés időtartama: 

A session szintű cookie-k a Weboldalunk elhagyásakor automatikusan törlődnek, a többi 

cookie-k lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen az Ön eszközén, ameddig 

azokat Ön nem távolítja el. 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
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Az üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok 

közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a 

keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

Egyéb fontos tudnivalók: 

Amennyiben a weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat 

törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k az Ön gépén és nem a Weboldal üzemeltetőjénél 

kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön 

által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat 

korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az 

üzemeltető által elhelyezett cookie-kat. 

Linkek  

A webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra 

mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Lánglovagok Egyesület nem ellenőrzi az 

információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik 

fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem 

vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.   

Online kérdőíves vizsgálatok  

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes 

jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban 

az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek 

kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó 

nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink 

színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért 

kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem 

azonosíthatóak személyesen). 

Választási lehetőség biztosítása (fel- és leiratkozás)  

A Lánglovagok Egyesület a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy 

partnerei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és 

mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok 

az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy 

döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, az e-mailben lévő linkkel 

leiratkozhatnak. 

Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról 

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, 

igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk partnereink 

számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási 

kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket 

minden partnerünk számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert 

az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító 

elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a Lánglovagok Egyesület vállalja, 
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hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az 

ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel. 

A Lánglovagok Egyesület bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként 

tájékoztató anyagokat küldünk ki partnereinknek, melyekben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

újdonságokról adunk hírt. Azok a partnerek, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, egy ezt 

a szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják ezt a tájékoztató 

szolgáltatást. 

Irányelvek változása:  

A Lánglovagok Egyesület fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa 

jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el a Lánglovagok 

Egyesület honlapjára, és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az adatvédelmi 

irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja a Lánglovagok Egyesület 

oldalait, szolgáltatásait, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának 

minősül. 

6. Az adatbirtokos jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet:  

• személyes adatai kezeléséről;  

• kérheti személyes adatainak helyesbítését;  

• adatainak törlését;  

• az adatkezelés korlátozását;  

• illetve jogosult az adathordozhatósághoz. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

• Jogosult megtudni az adatkezelés célját; 

• az érintett személyes adatok kategóriáit; 

• azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, 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 időtartamát, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait. 

• Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az 

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt. 

• Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az 

érintettől gyűjtötték. 

• Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált 

döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, 
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milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható 

következménnyel jár. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti 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 az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk 

(5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog). 

Helyesbítéshez való jog: 

A valóságnak nem megfelelő adatot a Lánglovagok Egyesület az érintett kérésére indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg a Lánglovagok Egyesület ellenőrzi a 

személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek. 

Tiltakozás joga: 

Az érintett abban az esetben a Lánglovagok Egyesülethez intézett nyilatkozatával tiltakozhat 

személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja 

• a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy 

• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint 

jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza]. 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Lánglovagok Egyesület nem kezelheti tovább a személyes 

adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, a Lánglovagok Egyesület elnöke dönt. Az ezzel kapcsolatos 

álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 
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• az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig 

terjedő időtartamra a Lánglovagok Egyesület korlátozza a személyes adatok kezelését; 

• az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez; 

• az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint 

tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig. 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de 

legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző felfüggeszti, a tiltakozás 

megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz 

kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

• az érintett hozzájárul az adatkezeléshez; 

• jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése; 

• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a 

személyes adatok kezelése; vagy 

• jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti 

egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) 

bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

VAGY 

• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor 

Az adathordozhatósághoz való jog: 
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Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Lánglovagok Egyesület rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, amennyiben: 

• az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan 

szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az 

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és 

• az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe 

vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az 

adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem 

terheli felelősség 

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely 1024 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C.) 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

Budapest, 2019. szeptember 29. 

  

 Lánglovagok Egyesület 


