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Adatvédelmi tájékoztató 
 
A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, 
továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. Törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható 
adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését. 
 
A Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) –mint a www.cgeopol.hu, valamint a 
www.geotan.hu weblapok (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval 
tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások 
során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Alapítvány által történő adatkezelés módjáról, céljáról, 
jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és 
jogorvoslati lehetőségeiről. 
Alapítvány elérhetősége: Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. VI/31. 
Email: research@cgeopol.hu  
Telefon: 06-1-315-23-20 
 
I. 
Az adatkezelésről 
 

1. Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés? 

Ez az adatkezelési tájékoztató az Alapítvány magánszemély tagjaira, szerződéses partnereink magánszemély 
kapcsolattartóira, vezető tisztségviselőire (együttesen: kapcsolattartók), továbbá az Alapítvány weboldalainak 
felhasználóira és az alapítványi kutatásokra, rendezvényekre, előadásokra jelentkező személyekre terjed ki. A 
kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Az Alapítvány az Ön személyes adatai felelős 
adatkezelőjeként jár el. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Alapítvány honlapján (www.cgeopol.hu és 
www.geotan.hu) bejelentkező, illetve a bármely más módon az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személyre egyaránt. 

2. Miért kezeljük az Ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük: 

(a) az Alapítvány honlapjain, elektronikus elérhetőségein és személyes e-mail címeinken keresztül benyújtott 
kérések, megkeresések teljesítése; 

(b) az Alapítvány szerződéses kötelezettségeiből eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése, 
(c) az Önnel való kapcsolattartás a fennálló vagy leendő kutatói/előadói viszony előmozdítása és figyelemmel 

kísérése érdekében; 
(d) tájékoztató levél küldése; 
(e) rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés; 
(f) szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel. 

Amennyiben Ön kutatónk vagy előadónk, Önnel kapcsolatosan kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy Ön a szerződéses kepcsolatból eredő jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit 
teljesíthesse, továbbá azért, hogy Önnel kapcsolatot tartsunk, melynek célja az együttműködés hatékonyságának 
előmozdítása és figyelemmel kísérése. Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email 
címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon 
megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel 
kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel fennálló viszonyunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a 
rendszeres kapcsolattartás szövetségi programokkal és eseményekkel, szövetségi hírekkel kapcsolatosan, ideértve a 
tájékoztatást, valamint bizonyos eseményekre történő meghívást, vagy az Alapítványra vonatkozó általános 
tájékoztatást. Az Ön hozzájárulása alapján kezeljük még a szakmai önéletrajzát (CV). 
Amennyiben Ön még nem szerződéses partnerünk, s érdeklődőként kerültünk Önnel írásbeli vagy személyes illetve 
honlap-látogatóként virtuális kapcsolatba, az adatkezelés célja az Önnel való kapcsolattartás, az Ön rendszeres 
tájékoztatása elsősorban – az Ön választásának megfelelően – e-mail hírlevél küldésen, telefonon vagy postai úton 
történő megkeresésen keresztül. 



3. Milyen személyes adatot kezel az Alapítvány? 

Személyes adatok közvetlenül Öntől, vagy nyilvános forrásokból (így például a cégnyilvántartásból) származhatnak. Az 
ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak: 

• Személyazonosító adatok, így a név; lakcím, Facebook és LinkedIn felhasználónév 
• Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák; 
• Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és munkakör 
• Előadói adatok, így a jelentkezés időpontja, ajánlott témakörök, helyhez kötöttség, esetleges vállalt 

előadásokra vonatkozó különleges adatok; 
• Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési / számlázási adatok; 
• Vélemény adatok: az Ön kutatási vagy jogszabályi konzultációs ügyekben képviselt álláspontja, 
• Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti 

dokumentumok 
• IT adatok:  a weboldal látogatók számítógépének IP címe, az operációs rendszer, a böngésző típusát és a 

látogatott oldal címe, látogatás időtartama. 

Amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*)  
jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást. Amennyiben úgy 
dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk Önnel tartani a kapcsolatot. 

4. Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat? 

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében: 

• Szerződés: Ha Ön honlapunk vagy weboldalunk látogatója, az Ön személyes adatainak kezelése az elektronikus 
kereskedelemről szóló törvény 13/A. § és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapul. Ha Ön kutatónk, vagy 
előadónk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja 
(így az Ön kérésére a velünk való szerződés (tagsági jogviszony) teljesítéséhez szükséges adatkezelés). Akkor is 
szerződésen alapul az adatkezelésünk, ha Ön rendezvényünkre regisztrál. 

• Jogos érdek: Az adatkezelés az Alapítvány azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az 
Alapítvány közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és az Alapítvány között fennálló 
viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). 
Jogos érdeken alapulnak a honlapunk biztonságával kapcsolatos egyes adatkezelések. Az Alapítvány jogos 
érdekei a következő címben kerülnek bemutatásra. 

• Hozzájárulás: Egyes esetekben, mint hírlevél és tájékoztatások küldése esetén, hozzájárulást kérünk az 
adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján); 

• Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező 
az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján). 

Az Alapítvány az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása hiányában csak jogszabályi kötelezés esetében teszi 
hozzáférhetővé harmadik személyek részére. 

5. Az Alapítvány jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

Jogos érdekek Jogos érdek teszt 

A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos 
jogok és kötelezettségek teljesítése 

Az Alapítványnak jogos érdeke fűződik a tagsági jogviszonyból eredő 
kötelezettségei teljesítésében, illetve jogosultságai érvényesítése érdekében 
személyes adatokat kezelni.  

A felhasználói szokások elemzése, 
látogatottsági statisztikák készítése a 
www.cgeopol.hu és www.geotan.hu 
oldalon 

A www.cgeopol.hu és www.geotan.hu honlap látogatása és/vagy 
regisztráció során az Alapítvány (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a 
felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az 
érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző 
típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai 
jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az 
adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági 
statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz 
nyújt segítséget. 



Ha részletesebb információt kér az Alapítvány ezen jogos érdekéről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen 
velünk kapcsolatba a research@cgeopol.hu e-mail cím útján. 

6. Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz? 

Az Ön adataihoz az Alapítványon belül a Kuratórium elnöke és az Alapítvány ügykezelő munkatársai férnek hozzá. 

Az Alapítványon kívüli személyek személyes adatait harmadik felek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk: 
• Egyes harmadik személyek részére: az Alapítvány külső tanácsadói (pl. ügyvédek, könyvvizsgáló), pénzügyi 

intézmények részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a kifizetések 
adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos 
megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából; 

• Szolgáltatók: az Alapítvány belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat 
használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az Alapítvány, és a szolgáltató között létrejött 
megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetőek lehetnek a 
személyes adatok. A www.cgeopol.hu domain alatt található honlap működtetése, karbantartása, illetőleg a 
személyes adatok elektronikus úton történő tárolása (hosztingját) a Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 
434, míg a www.geotan.hu domain alatt található honlap működtetése, karbantartása, illetőleg a személyes 
adatok elektronikus úton történő tárolása (hosztingját) a Samuel F. B. Morse Kft. adatfeldolgozóként (H-1029 
Budapest, Bocskai út 2. Adószám: 12830732-2-41) végzi. 

II. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
 
1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 
A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy e-mailben tájékoztatást kérhet az 
Alapítványtől arra vonatkozóan, hogy az Alapítványnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az Alapítványtől információt kérjen, milyen személyes 
adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen 
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. 
Az Alapítvány a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott 
elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol. 
A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Alapítvány az érintett 
személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.  
 
2. A helyesbítéshez való jog 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az 
Alapítvány késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai 
kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát. 
Az Alapítvány a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott 
elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol. 
 
3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az 
Alapítvány késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány kezelte;  
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,  
d) a személyes adatait az Alapítvány jogellenesen kezelte;  
e) a személyes adatait az Alapítványre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 
Az Alapítvány a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által 
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az 
Alapítvány a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  



b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását;  
c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg 
a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 
 
5. Az adathordozhatósághoz való jog 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti az 
Alapítványtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket azadatokat 
egy másik Alapítványnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alapítvány, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés 
automatizált módon történik. Az Alapítvány a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a 
Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
6. A tiltakozáshoz való jog 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat 
személyes adatainak az Alapítvány vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az 
Alapítvány a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
A Felhasználó az Alapítvány fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat 
személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e 
célból nem kezelhetők. 
A Felhasználó ezen tiltakozását az Alapítvány által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben 
elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében az 
Alapítvány a továbbiakban nem küld a Felhasználó részére hírlevelet/reklámcélú levelet. 
 
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az Alapítvány nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. 
Amennyiben az Alapítvány a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót 
előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és 
lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Alapítvány részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 
kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
 
III. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
 
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát 
először az Alapítványnak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Alapítvány a jogszerű állapotot magától 
helyreállítsa. A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet 
arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Honlap: www.naih.hu 
A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. 
 
IV. 
A sütikről 



 
A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil 
eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt 
meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, 
vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek 
a Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében. 
A Felhasználó Weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap 
domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP 
cím, az Felhasználó azonosítója, egyéb információk, amiket a https-protokoll továbbíta Google Analytics fiókjába.  
 
A tárolt adatok tekintetében a Google adatvédelmi elvei az irányadóak. A Google irányeleveit  
a google.hu honlapon találhatja meg. A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa 
felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a 
böngészőikben. Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül 
blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból 
módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok 
eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. További információk 
a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon: 
•Google Chrome 
•Microsoft Edge 
•Mozilla Firefox 
•Microsoft Internet Explorer 
•Opera 
•Apple Safari 
A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk 
megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. A 
süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a 
Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása. Az 
adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb 
felsorolt személyes adatainak az Alapítvány által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
V. 
A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 
 
Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Alapítvány bármikor dönthet arról, hogy a 
folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a 
jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Alapítvány a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót a hivatalos 
honlap útján értesíti. 
 
VI. 
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 
 
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken 
keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 
 
VII. 
Egyéb tájékoztatás 

Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó 
megkeresésére. Az ilyen kérése esetén "ADATVÉDELMI MEGKERESÉS" tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: 
research@cgeopol.hu 

 


