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1. Értelmező rendelkezés
Angelman oldalak: az Angelman Alapítvány által fenntartott honlapok, weboldalak,
közösségi média oldalak.
Ügyfelek: az Angelman oldalak látogatói valamint az Angelman Alapítvány regisztrált
tagjai, önkéntesei, munkatársai, levelezőlistára feliratkozó egyéb partnerei.
2. Adatvédelem
Az Angelman Alapítvány ezúton tájékoztatja ügyfeleit az általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelési gyakorlatunk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos
jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ekertv),
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezelésérôl szóló 1995. évi CXIX. törvény,
és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően
járjon el.
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhetô, ha ahhoz
az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az
abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli.
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a
felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes
megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más
weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az
adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.
4. Az adatkezelés célja
Az ügyfeleknek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a
szolgáltatások technikai mûködtetése, statisztikák összeállítása, tájékoztatás
nyújtása az ügyfeinket érintő információkról, rendezvényekről, szolgáltatásokról,
általunk értékesített termékekrôl, marketing akciókról, szolgáltatásainkkal
kapcsolatos elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése, törvény által elrendelt
adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP
címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más
információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem
kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem
lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos
elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk
gyűjtésére használjuk fel.
5. Adatok felhasználása, továbbítása
Az Angelman Alapítvány a felvett személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célra
használja fel és azokat az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Angelman
Alapítvány az ügyfelek személyes adatait harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok
harmadik félnek történő átadására kizárólag az ügyfelek előzetesen megtett,
határozott beleegyezése után kerülhet sor.
6. Érintettek jogainak gyakorlása
Az ügyfelek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Angelman Alapítvány által
kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok
helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem
korlátozza – törlését. Az ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket az Angelman
Alapítvány angelmanalapitvany@gmail.com e-mail címére megküldött elektornikus
levél útján terjeszthetik elő. Az Angelman Alapítvány a kérelmek benyújtásától
számított lehetô legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban
adja meg a kért tájékoztatást, ill. hajtja végre a módosítást vagy a törlést.
Az Angelman Alapítvány a levelezőlistáján keresztül küld ektronikus levelet és egyéb
hirdetéseket azon ügyfei számára, akik a levelezőlistára való felkerüléshez
előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink az angelmanalapitvany@gmail.com
e-mail címére megküldött elektronikus levél útján jogosultak megtiltani az Angelman
Alapítványnak a további levelek, reklámok küldését, az összes, általa megadott email
cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
7. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését
követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja
a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
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