ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Autisták Országos
Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György u. 10.) (AOSZ), mint adatkezelő és adatfeldolgozó (a
továbbiakban együtt: Adatkezelő) által üzemeltetett, www.AOSZ.hu elnevezésű weboldalon (Weboldal)
szervezett „AUTIskola 2015” elnevezésű játékkal összefüggésben megadott személyes adataimat az
Adatkezelő az Adatkezelő által a Weboldalon meghirdetett „AUTIskola 2015” elnevezésű játék
lebonyolítása céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt (2015. február 1. napjától 2016.
december 31. napjáig) kezelje, feldolgozza és ennek során részemre e-mailt, vagy mobiltelefonra
szöveges üzenetet küldjön.
Az adatkezelés, adatfeldolgozás helye: 1053 Budapest, Fejér György u. 10.
Tudomásul veszem, hogy
(a)
az Adatkezelő – a jelen szabályzatban írt kivétellel - a megadott személyes adataimat
másnak nem adja át, más számára nem teszi megismerhetővé.
(b)
az Adatkezelő adatkezelési jogosultsága a hozzájárulásomon alapul.
(c)
az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a fent írt játék lebonyolítása céljából
használja.
(d)
a Weblapon történő bármely regisztráció és adatszolgáltatás során az adatszolgáltatás
önkéntes.
Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a megadott személyes adataimmal kapcsolatban a 2011. évi
CXII. tv. (Info tv.) 14-23. §-aiban írt jogaim vannak, így tájékoztatást kérhetek személye adataim
kezeléséről, kérhetem az adatok helyesbítését, törlését, vagy zárolását is jatek@esoember.hu e-mail
címen, vagy az „Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest, Fejér György u. 10.” postacímen
levélben.
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az
adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek
kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy
ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Weboldal
Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Weboldal
tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat.
Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldal egyes
részei a Játékos és a játékkal, annak lebonyolításával kapcsolatban más személyes adatot közlő
személy (Adatközlő) azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. "cookie"-kat
használnak(használhatnak), amelyek az Adatközlő számítógépén tárolódnak. A böngésző program
segítségével beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk
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figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott
Weboldal minden szolgáltatását.
Az Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe ("IP cím")
naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található
adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján személyesen
azonosítható lenne.
A jelen adatkezelési szabályzat alapján a játékos (Játékos) az lehet, aki a Regisztráció során
szükséges adatokat megadta, nyilatkozik, hogy részt kíván venni a játékban és a jelen szabályzatban
foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette,
továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Játékszabályzatot.
NYILATKOZATOK
A Játékos és a játékkal, annak lebonyolításával kapcsolatban más személyes adatot közlő
személy (Adatközlő) megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési
szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és
önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatkezelési
szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében
kezelje az Info tv. és a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Játékos kijelenti, hogy a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával együtt megismerte és
elolvasta a Játékszabályzat rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a
Weboldal használatának feltétele.
Az Adatközlő kijelenti, hogy az által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez
fűződő jogait nem sértik.
ADATKEZELÉSI CÉLOK
Az Adatközlő személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül indított
„AUTIskola 2015” elnevezésű játék lebonyolítása, s a Játékszabályzatban foglaltak teljesítése és az
ehhez kapcsolódó promóciós célokra (Az AOSZ hírlevélben történő megjelenésre. ) történő
felhasználása érdekében kerül sor. Az Adatközlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve az AOSZ
által működtetett www. AOSZ.hu honlapon, az AOSZ által kiadott „Hírlevél”, Esőember c. kiadványában,
valamint az AOSZ facebook oldalán megjelenjen az adatkezelés időtartama alatt. Az Adatkezelő az
Adatközlő anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Az Adatközlő személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes
személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes
személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen adatkezelési szabályzat kizárólag természetes
személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket az Adatközlő önkéntesen ad meg. Az
Adatközlő személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő
adatbázisába a jelen adatkezelési szabályzattal összhangban bekerüljenek.
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AZ ADATKÖZLŐ KEZELT SZEMÉLYES ADATAI
Az Adatkezelő az Adatközlő alábbi személyes adatait kezeli az adatkezelési cél érdekében:
(1) Az Adatközlő természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.
(2) Az Adatközlő Regisztráció során megadott e-mail címe.
(3) Az adatközlő lakcíme, postacíme.
(4) Az Adatközlő közvetlen telefon- és faxszáma.
(6) Az adatközlő által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás,
beosztás, érdeklődés) és egyéb adat.
Rögzítésre kerülnek továbbá
(1) Az Adatközlő számítógépének IP-címe,
(2) a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
(3) az Adatközlő számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
(4) az Adatközlő Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások
számának követése).
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem
alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes
adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások
adminisztrálásához használja fel.
Budapest, 2015. február 19.

