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Előzetes adatkezelési Tájékoztató a BMSZKI Hírlevelére feliratkozók részére 

FRISSÍTVE: 2023.11.29. 

A természetes személyek (emberek) személyes adatainak, és különösen az egészségügyi adatainak kezeléséről, felhasználásáról 

és védelméről Európai Uniós és magyar jogszabályok (GDPR és Infotörvény) rendelkeznek. A BMSZKI mint adatkezelő az 

adatvédelmi jogszabályok alapján köteles önt közérthetően és részletesen tájékoztatni a személyes adataival kapcsolatos 
jogairól. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

Adatkezelő képviselője és elérhetőségei: 

Adatkezelő szervezet: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

BMSZKI címe: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Levelezési cím: 1385 Budapest, Pf. 882.  
Adatkezelő képviselője: Zakar Gergely igazgató, Telefon: Titkárság: +36 (1) 238-9501; Központ: +36 (1) 238-9500/501-es mellék, Fax.:+36 

(1) 238-9502,  E-mail:  titkarsag@bmszki.hu    Honlap: www.bmszki.hu 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: 

Név: Ritterné dr Nagy Edit , e-mail:  adatvedelem@bszmki.hu, cím:  Budapest, XIII. Dózsa György út 152. 

 
A BMSZKI, mint Adatkezelő, elkötelezett a hírlevélre feliratkozók személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja 

információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A BMSZKI a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz 

minden olyan biztonsági, műszaki , technikai és szervezési intézkedést, amellyel az adatok biztonságát garantálja, megóvja az érintett 
személyes adatait a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól, 

módosítástól, vagy megsemmisítéstől.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatot érintő tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

BMSZKI Adatvédelmi Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a www.bmszki.hu/adatvedelem oldalról, Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő 
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon. 

 

Az adatkezelő :  Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) megnevezése,  

Székhelye:  1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. , Adószáma:  15493950-2-41,  képviselője:   Zakar Gergely igazgató, 

Elérhetőségei:  Tel: 061/238-9501, e-mail cím: titkarsag@bmszki.hu  e-mail cím: zakar.gergely@bmszki.hu, Honlap: www.bmszki.hu 
Az adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatos kérdéseivel az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Cím: BMSZKI székhelye, e-mail cím: adatvedelem@bmszki.hu,  Neve: Ritterné dr. Nagy Edit 

Az adatkezelés céljai 

A hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az adatkezelő a tevékenységéről, kulturális 

eseményekről, a szakmai életéről szóló beszámolók, az adományok felhasználásáról és további adományozási lehetőségekről 
tájékoztatók eljuttatása azon adományozókhoz, akik ezt igénylik. 

További cél a kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó 

kötelezettségeknek való megfelelés.  

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon az adományoldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek az erre vonatkozó 

négyzet bejelölésével adhatják meg a hozzájárulásukat a személyes adataik kezeléséhez és a hírlevél küldéséhez. A hírlevélről a 
„leiratkozás” alkalmazásának használatával vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhatnak, ami a hozzájárulás 

visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. 

A támogató / adományozó levélen a hírlevélre való feliratkozás szándékának a kinyilvánítása a 6. pontban az „Igen” aláhúzása. 

A rendezvényeinken nyomtatott formában rendelkezésre álló adatkezelési tájékoztató mellett, a hírlevélre való feliratkozást külön 

nyomtatványon tesszük lehetővé. 
Adatkezelő kizárólag a fenti célok érdekében kéri a személyes adatok közlését, azokat csak jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt és 

felhatalmazása alapján, illetve az érintett engedélyével használja, csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja át 

harmadik személynek, - jogszabályi kötelezettség teljesítését kivéve – az érintett kérésére pedig adatait kijavítja, kezelésüket korlátozza, 

vagy törli. 
Hírlevél feliratkozás esetén a kezelt adatok köre 

• magánszemély adományozó esetén: az adományozó neve, e-mail címe 

• cég adományozó esetén: az adományozó cég megnevezése, kapcsolattartójának neve, e-mail címe, hírlevél küldéséhez 

megadott e-mail cím. 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR. 6. cikk (1) bek a) pontja. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, határozott és 

tájékozott. Az adatkezelés az előzetes tájékoztatást követően, az ön kifejezett, befolyástól mentes, írásos beleegyezése jogcímén történik.  

Az adatkezelés papír alapon és elektronikus formában történik.  

Az adatkezelő birtokába került személyes adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok 
megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség 

terhel. Harmadik félnek a személyes adatokat nem továbbítjuk. 
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Személyes adataiba bármikor betekinthet, ha helytelenek kérheti azok helyesbítését, törlését, kérheti a hírlevélről való leiratkozást, vagy 

kezelésének korlátozását. Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az jogtalanul történik, továbbá joga van úgy 

rendelkezni, hogy személyes adatait az ön által megjelölt másik szervezetnek vagy személynek adjuk át.  

Ön a személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt 

szolgáltatott adatok kezelésének jogszerűségét, vagyis nincs visszaható hatálya, csak a visszavonás utáni időszakra érvényes. 

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasza van, és a BMSZKI képviselője vagy az adatvédelmi tisztviselő azt nem 

tudja megnyugtatóan orvosolni, joga van az alábbi hatóságokhoz fordulni: 

1. Bírósági jogorvoslathoz való jog: 

Keresetet nyújthat be a Fővárosi Törvényszéken írásban vagy személyesen a hivatalos panasznapokon. 
Cím: 1055 Budapest  Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Telefonszám: (1) 354 6000,  

2. Hatósági jogorvoslathoz való jog: 

A fentiekben felsorolt jogok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál -  

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400,  

Fax:  +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL  http://naih.hu  - vizsgálat kezdeményezhető.   
Az érintett megítélése szerinti jogsértés (a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat megsértése) esetén kérheti a Hatóságnál az adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását. 

További, részletes tájékoztató a BMSZKI honlapján (www.bmszki.hu/adatvédelem) elérhető Általános Adatkezelési tájékoztatóban 

olvashatók, valamint a szervezeti egységeknél. 

 
 

 

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS1 
 

 
Alulírott ……………………………………………………………………………………….……..  

e-mail cím:…………………………………………………………………………………………… 

vagy  

Cég/szervezet megnevezése: ………………………………………………………………………. 

cég /szervezet kapcsolattartója:……………………………………………………………….. 

A cég /szervezet a  hírlevelet az alábbi címre kéri: .................................@................……. 

 

az előzetes tájékoztatást követően, önkéntesen, befolyástól mentes, írásos hozzájárulásomat adom a fenti személyes adataim 

kezeléséhez a BMSZKI adatkezelésének céljában meghatározottak szerinti célra,  hírlevél küldésére. 

Egyben nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, …………………………..   ………………………………………………. 

 nyilatkozó 

 (olvasható aláírás) 

                                                           
1 nyomtatott betűvel kérjük kitölteni 
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