
 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

A kozos-dolgaink.hu honlap független értelmiségi platform, melyet magánszemélyek üzemel-
tetnek. Az üzemeltetők jelen nyilatkozatukkal tájékoztatják a honlap látogatóit és felhasználó-
it annak adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és tech-
nikai intézkedéseikről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. 

Amikor a kozos-dolgaink.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőkre bíz bizonyos szemé-
lyes adatokat. 

1. Az adatkezelő 

Erdős Zoltán József, a Közös Dolgaink független értelmiségi platform szerkesztője 

E-mail cím: erdoeszoli@gmail.com 

Telefonszám: +36-20/773-85-05 

2. A kezelt adatok köre 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kez-
dő és befejező időpontja, valamint egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításá-
tól függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai, a felhasználó IP címe, illetve annak az 
oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan 
statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes 
adatokkal, kizárólag statisztikák készítésére használja. 

A honlap a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.  

A honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának 
elemzésére, mely sütiket („cookie”-kat) – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tá-
rol el a felhasználók informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a hon-
lap látogatottságát, segítve ezzel a holap fejlesztését a felhasználói élmény javítása érdekében. 

A sütikben rögzített, a honlap látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a 
felhasználók IP-címével együtt) a Google Egyesület Államokbeli szerverein kerülnek tárolás-
ra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználók honlap-látogatási szoká-
sait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a közös-dolgaink.hu számára, valamint ar-
ra, hogy egyéb, a honlappal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. 

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a honlapon belüli anonim böngészési tevékenységet 
figyelő analitikai célú sütiket. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges. 



A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bár-
milyen személyes adatot kellene megadnia. 

A felhasználók a honlapon keresztül publikálásra szánt nagyobb terjedelmű esszéket és kisebb 
terjedelmű hozzászólásokat küldhetnek be. A beküldés során a felhasználóknak minden eset-
ben meg kell adniuk az alábbi adatokat: 

 pontos név (kötelező) 
 kapcsolattartási adatok: e-mail cím (kötelező), lakóhely, telefonszám (opcionális) 
 szakmai adatok: foglalkozás, munkahely (opcionális) 

A kapcsolattartási adatokat az üzemeltetők kizárólag kapcsolattartási célra használják, a 
szakmai adatokat pedig a publikálásra került esszék és hozzászólások láblécében tüntetik fel. 
Mivel ezek az adatok a publikáció tartalmának szakmai biztosítékát is jelentik, feltüntetésük-
től rendes esetben az üzemeltetők nem tekintenek el, ezek hiányában az esszé vagy hozzászó-
lás publikálása megtagadható. 

Az üzemeltetők a bármilyen módon birtokukba jutott személyes adatokat a honlap más láto-
gatói számára kizárólag a szakmai kapcsolattartás céljából, egyértelmű írásos hozzájárulás 
alapján teszik hozzáférhetővé más látogatók számára. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a 
jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének 
jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

4. Az adatkezelés céljai 

 Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és 
operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, 
kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik. 

 Publikálásra szánt esszék és hozzászólások beküldése – Az üzemeltetőknek átadott 
személyes adatok kezelésének a célja, hogy a felhasználók által a honlapon, illetve e-
mailben beküldött szövegek közlésre kerüljenek a kozos-dolgaink.hu honlapon. A 
személyes adatok kezelése kizárólag a szövegek közlésének céljából történik, ettől el-
térő célokra az üzemeltetők nem használják azokat. 

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az üzemeltetők a megjelölt 
céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használják. Az így megadott adatok kezelése a 
felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját sütijeit 
bármikor törölheti. A sütik automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. 

Amennyiben a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait a beküldött szövegek publikálásá-
nak céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról a felhasználó másként nem 
rendelkezik, illetve a hozzájárulást vissza nem vonja. 



6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működésből adódó-
an automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az üzemeltetők férhetnek hozzá. Az auto-
matikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a RevoHost is hozzáfér, amely Budapesten 
tartja fent szerverét. 

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve szakmai kapcso-
lattartás céljából és amennyiben azt a felhasználó egyértelmű, írásos formában engedélyezi. 

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén az üzemeltetők az egyes hatósági adatké-
rések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálják, hogy valóban fennáll-e 
az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikérik az adatvédelmi hatóság állásfoglalását. 

7. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

Hozzáférés 

Személyes adatai kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 
napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. 

Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy 
az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az üzemeltetők 
valamely elérhetőségén (szerkesztoseg@kozos-dolgaink.hu, erdoeszoli@gmail.com, +36-
20/773-85-05). 

Helyesbítés és törlés 

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és 
törlését. Ezen kérésekre az üzemeltetők a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten 
belül visszajelzést küldenek. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az 
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-
mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől számítva a lehető legrövidebb idő alatt, de 
legfeljebb három héten belül válaszolnak az üzemeltetők. 

Tiltakozás 

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, melynek során kérhetik sze-
mélyes adataik helyesbítését és törlését is az üzemeltetők valamelyik elérhetőségén 
(szerkesztoseg@kozos-dolgaink.hu, erdoeszoli@gmail.com, +36-20/773-85-05). 

Adatok hordozhatósága 

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ezt 
az üzemeltetők a kérést követően 30 napon belül a felhasználó számára rendelkezésre bocsát-
ják. 



8. Adatbiztonsági intézkedések 

Az üzemeltetők kiemelt figyelmet fordítanak az adatvédelemre. Az adatvédelmi intézkedések 
megválasztásánál elérendő célként kerül megfogalmazásra, hogy a személyes adatok védve 
legyenek a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a jogosulatlan továbbítás, nyilvánosság-
ra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá 
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

9. Jogérvényesítési lehetőségek 

Kérünk minden felhasználót, amennyiben úgy érzi, hogy az üzemeltetők megsértették a sze-
mélyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az eset-
leges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság 
előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az 
adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezések: 

 az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 szóló 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos további kérdéseivel forduljon az adatkezelőkhöz 
a szerkesztoseg@kozos-dolgaink.hu, vagy az erdoeszoli@gmail.com e-mail címen. 

A felhasználók a személyes adatok feldolgozásával, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban pa-
naszt tehetnek a felügyeleti hatóságnál: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Bírósági út esetén az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – 
az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvény-
szék előtt is indítható. 

10. Kikötés 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa (erre kü-
lönösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé 
teszi), de az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelé-
sét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. 


