
MALOM-ALOM  ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

 

I.  Jogszabályi alapok 

A Malom-Alom Tanulócsoport és fenntartója a MALOM Civil Társaság ( a továbbiakban 

együttesen Malom-Alom) rendkívül fontosnak tartja a Malom-Alom Tanulócsoportban 

résztvevő gyermekek és szüleik, szerződéses partnerei, és minden egyéb érintett 

adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.  

Az Malom-Alom az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 rendelete ( GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 

(továbbiakban: „Infotv.”), törvények szabályozásának megfelelően jár el. Az Információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény tartalmazza 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az Európai parlament és 

Tanács 2016/679 rendelete 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 (továbbiakban: GDPR).  

 

Adatkezelő: Malom-Alom Tanulócsoportot fenntartó MALOM Civil Társaság 

Elérhetőség: 2017 Pócsmegyer, Malom utca 1. képviseli: Kálmán Melinda, 

infomalomalom@gmail.com 

Honlap: www.malom-alom.com 

 

II. Az Adatvédelmi Szabályzat célja 

 

A Szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek — egyértelmű és részletes — 

tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a kezelt 

adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. 

Ennek megfelelően az Malom-Alom a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi 

alkalmazottjára, partnereire vonatkozó belső eljárásrendjét. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi tudatosság növelése érdekében a Malom-Alom a 

honlapon Adatvédelmi Kisokot tett közzé, melyet az alábbi linken érhet el: https://malom-

alom.com/adatvedelem/. Amennyiben kérdése merülne fel, bármikor jogosult a Malom-

Alomhoz kérdést intézni. 
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Tájékoztatjuk, hogy bármikor jogosult  

a.) személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,  

b.) az adataihoz hozzáférni,  

c.) tiltakozni az adatok kezelése ellen, valamint  

d.) jogában áll adatai helyesbítését,  

e.) hordozását és  

f.) a kötelező adatkezelés körét kivéve adatainak törlését és  

g.) az adatkezelés korlátozását kérni.  

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal  

a.) a Malom-Alom adatvédelmi önkéntesénél, Kálmán Melindánál,  

b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet, vagy  

c.) bírósághoz fordulhat. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatvédelmi incidens vagy biztonsági esemény észlelése esetén 

az alábbi címen tehet bejelentést: infomalomalom@gmail.com 

 

III.  Egyes adatkezelések 

(1) Az Malom-Alom adatkezelése: 

A személyes adatait az Malom-Alom részére bármely módon megadó, illetve az Malom-

Alommal szerződéses jogviszonyban álló személyek személyes adatait az Malom-Alom jelen 

szabályzatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.  

 

A kezelt adatok 

Az Malom-Alom az érintett személy által a rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően 

azon adatokat kezeli, amelyeket az érintett személy, az ügye elintézéséhez megadott.  

A kezelt adatok kategóriái: 

• természetes személyazonosító adatok  

• kapcsolttartási adatok 

• étkezésre vonatkozó adatok. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Az érintett személy által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja: 

a)  a Tanulócsoport működésének a biztosítása,  

b) az érintett gyermekek oktatása, nevelése, 

c) a gyermekekkel és szüleikkel, törvényes képviselőikkel való kapcsolattartás, 

d) a különböző kérelmek elbírálása, felmerülő ügyek kezelése, elintézése, végzése 

e) az étkeztetés megszervezése 

f) az oktatásra vonatkozó jogszabályok által előírt adatszolgáltatások teljesítése 

g) a munkavállalók Munka törvénykönyve által előírt adatinak kezelése 
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A Malom-Alom általi adatkezelés jogalapja  a fenti adatkezelések sorrendjében 

a)-e) Az érintett személy, illetve a kiskorú gyermek esetén törvényes képviselőjének önkéntes 

hozzájárulása.  

g)A Malom-Alom jogos érdeke, különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén. 

f)Jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az érintett személy felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és 

pontosságáért, akár a Malom-Alom, akár harmadik személyek irányába. Az adatok 

megváltozása esetén az érintett köteles a változásról értesíteni a Malom-Alom 

Tanulócsoportot a változás bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 

10 munkanapon belül. A Malom-Alom a változást a rendszereiben, nyilvántartásaiban 10 

munkanapon belül átvezeti. 

 

A Malom-Alom a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, nem felelős az érintett 

személy által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az érintett személy által 

közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az érintett személyt, akár harmadik 

személyt érő károkért.  

 

Adatkezelő: Malom-Alom Tanulócsoport, Cím: 2017 Pócsmegyer, Malom utca 1., e-mail: 

infomalomalom@gmail.com. 

Önkéntes adatvédelmi tisztviselő: Kálmán Melinda 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

A Malom-Alom a tanulócsoport tagjának és törvényes képviselőjének személyes adatait a 

jogviszony megszűnésétől számított 5 évig kezeli. Bármely jogcímen Foglalkoztatottak 

esetében a bérfizetéshez kapcsolódó, valamint a szolgálati időhöz kapcsolódó, 

nyugdíjkifizetés kapcsán releváns személyes adatokat a mindenkori nyugdíjkorhatár 

betöltését követő 5 éven át, a további adatokat a jogviszony megszűnését követő 3 éven át 

kezeli (munkajogi elévülés). A Malom-Alom a személyes adatokat minden esetben törli, 

amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt, vagy a hozzájárulása 

visszavonásával ezt az érintett személy írásban kéri tőle és nincs olyan további jogalap, mely 

lehetővé tenné az adatok jogszerű kezelését..  

Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti 

a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, 

megváltoztatását, törlését, az adatainak hordozását illetve az adatkezelés korlátozását.  

 

A személyes adatot a Malom-Alom törli, ha   

a) kezelése jogellenes;  

b) az érintett személy a személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;  

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki;   
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d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt;  

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elrendelte;  

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy az érintett személy által megadott 

személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;  

 

Adattárolás helye 

 

• A Malom-Alom a papíralapú adatokat a székhelyén tárolja elzárt helyen. Az elektronikus 

adatokat a Malom-Alom által használt zárt Google Drive felület szerverein kezeli. Az 

adatkezelő ezen tényre az érintettek figyelmét kifejezetten felhívta és ők az adatok 

kezeléséhez hozzájárultak. A Google adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken érhetik el az 

érintettek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu . A Google adatkezelési 

tájékoztatójában foglalt önálló adatkezelésekre a Malom-Alomnak ráhatása nincs, így azok 

tekintetében a Google önálló adatkezelőnek tekintendő. 

 

Egyéb adatkezelések: 

   

(2) Tanulókat érintő programok 

 

A Tanulócsoport programjainak szervezésekor, lebonyolításakor személyes- és különleges 

adatok felvehetőek, azonban az adatszolgáltatás önkéntességéről, valamint az 

adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásról az adatok felvételét megelőzően a Malom-Alom 

gondoskodik. Személyes adat kezelése esetében szóban, adatok különleges kategóriáinak 

kezelése esetében pedig, az adatkezeléshez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.  

A tájékoztatás tartalma megfelel az 1./ pontban részletezett adatvédelmi résznek, azzal az 

esetleges módosítással, hogy az adatkezelés célja és időtartama a szervezett programhoz 

igazodik (pl. utazásszervezés esetén az adatkezelés célja a biztonságos utazás lebonyolítása, 

az időtartama pedig a cél megvalósulásáig tart). 

 

Az adatok további kezelésére a megadott tájékoztatásban foglaltak az irányadóak. 

 

A kezelt adatok: 

Táborok, kirándulások jelentkezőinek személyes adatai 

Adatok kezelésének célja(i):  Rendezvények előkészítése, zökkenőmentes lebonyolítása, 

pénzügyi nyilvántartás vezetése,  kötelező adatszolgáltatások szálláshelyek felé. 

Adatok tárolásának jogalapja(i):   

• A programszervezés általi adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása. 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]  

• 16 éven aluliak esetén a szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés] 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu


A kezelt adatok típusa:   

• Személyes adatok: név, nem, állandó lakhely, email, mobil, diákigazolvány száma, 

házastárs neve, gyereke neve, beszélt nyelvek, szül. hely, dátum, szig. szám/útlevélszám, autó 

rendszáma, telefonja op. rendszere, van-e mobilnete . 

• Különleges személyes adatok:  ételallergia (az étkeztetés lebonyolítása kapcsán),  

• 16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: apa, anya neve és elérhetőségei 

Az adatkezelés időtartama:   

• A rendezvények lebonyolítását követően 2 hónap  

• Ételallergiára vonatkozó adatokat a rendezvény után nem tároljuk 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintettektől 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  szükség esetén a program vagy rendezvény szervező 

szervezet és helyszín képviselői 

Adatkezelő(k):  A Malom-Alom és képviseletükben és megbízásukban eljáró 

magánszemélyek 

Adattárolás helye:  A Google Drive-n zárt könyvtárában.  

Az adattovábbítás címzettei: szükség esetén a program vagy rendezvény szervező szervezet 

és helyszín képviselői  

 

Felügyeletet ellátó érintettek személyes adatai 

Adatok kezelésének célja(i):  a Tanulócsoport különböző ifjúsági szolgálataiban résztvevő 

gyermekek felügyeletét ellátó személyek adatainak kezelése 

Adatok tárolásának jogalapja(i):   

• érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]  

• 16 éven aluliak esetén a szülő hozzájárulása [GDPR 8. cikk (1) bekezdés] 

A kezelt adatok típusa:  név, és egyéb kapcsolatfelvételi elérhetőségek 

Az adatkezelés időtartama:  hozzájárulás visszavonásáig, illetve munkavállalói adatok esetén 

a fent írtak szerint (nyugdíjkorhatár +5 év, valamint jogviszony megszűnte +3 év) 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  az érintett adja meg 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  szükség esetén a program vagy rendezvény szervező 

szervezet és helyszín képviselői 

Adatkezelő(k):  A Malom-Alom és képviseletükben és megbízásukban eljáró 

magánszemélyek 

Adattárolás helye:  A Google Drive-n zárt könyvtárában. 

 

Elektronikus és postai levelezés során megismert személyes adatok 

Adatok kezelésének célja(i):  Az érintett kapcsolatot felvevők kéréseinek teljesítése céljából a 

Malom-Alomhoz, képviselőihez és önkénteseihez kapcsolódóan a bejövő e-maileket 

elektronikusan, és a postai leveleket papír alapon tároljuk.  

Adatok tárolásának jogalapja(i):   

• Elektronikus levelezés esetén az érintett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja]  



• Postai küldemény esetén jogos érdekünk a küldemények tárolása [GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja] 

A kezelt adatok típusa:   

• Név, telefonszám, email cím, postacím: kapcsolattartás céljából 

Az adatkezelés időtartama:  Hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  Érintett adja meg 

Adatkezelők:  • Magyar Posta, mint adatfeldolgozó a postai küldemények kézbesítése 

céljából  

• A Tanulócsoport képviselői, mint adatfeldolgozó a postai küldeményeket a 

Tanulócsoporton belül továbbító szervezetként 

Adattárolás helye:   

• A Google Drive-n zárt könyvtárában.  

• Papíralapon elzárva.  

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  Malom-Alom   

 

(3) Egyéb, iskolai rendezvényeket közvetlenül támogató szolgálatok 

 

A kezelt adatok: 

 

Tanulócsoport területére belépő személyek személyes adatai 

Adatok kezelésének célja(i):  a Tanulócsoport rendezvények biztonságos lebonyolítása, az 

iskola házirendjének való megfelelés, 

Adatok tárolásának jogalapja(i):  Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

A kezelt adatok típusa:  képmás, egyes esetekben pl. biztonsági kockázatnál: név és 

telefonszám 

Az adatkezelés időtartama:   a rendezvény befejezését követő 1 hét 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett 

Adatkezelő(k):  Malom-Alom 

Adattárolás helye:  • a Malom-Alom által biztosított szerveren 

 

(4) Malom-Alom Tanulócsoport és a Malom Civil Társaság foglakoztatottjai és tanulók 

 

Adatok kezelésének célja(i):   

• Oktatás szervezése és adminisztrációja  

• Megbízási viszonyból adódó adatkezelés,  

• Tanulói jogviszonyból adódó adatkezelés,  

Adatok tárolásának jogalapja(i):   

• Szerződés teljesítése (munka, megbízási, tanulói) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]   

• érintett hozzájárulása, 16 éven aluliak esetében törvényes kéviselő hozzájárulása  [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pontja] [GDPR 8. cikk (1) (2) bekezdés] 



• Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Köznevelési Törvény 

A kezelt adatok típusa:   

• foglalkoztatáshoz szükséges, szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok 

• tanulók személyes adatai 

• Különleges személyes adatok pl. ételallergia: az étkeztetés lebonyolítására, 

• 16 éven aluliak esetén kezelt egyéb adatok: törvényes képviselők neve és elérhetőségei, 

emailcím, 

Az adatkezelés időtartama:  a jogviszony megszűnésétől számított 5 évig kezeli 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett adja meg, 16 éven aluliak esetében a szülők 

adatközlése 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  A Malom-Alom és képviseletükben és megbízásukban 

eljáró magánszemélyek 

Adatkezelő(k):  A Malom-Alom és képviseletében és megbízásában eljáró magánszemélyek 

Adattárolás helye:  • A Malom-Alom és képviseletében és megbízásában eljáró 

magánszemélyek számítógépein, és papír alapon zárható helyen. 

 

Önkéntesek személyes adatai 

Adatok kezelésének célja(i):  önkéntes jogviszony létrehozása és fenntartása, kapcsolattartás 

Adatok tárolásának jogalapja(i):   

• jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], [2005. évi LXXXVIII. törvény a 

közérdekű önkéntes tevékenységről] 

• szerződés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] 

A kezelt adatok típusa:  • név, lakcím, email, születési adatok, telefonszám 

Az adatkezelés időtartama:  5 év 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  érintett adja meg 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  A Malom-Alom és képviseletében és megbízásában 

eljáró magánszemélyek 

Adatkezelő(k):  A Malom-Alom és képviseletében és megbízásában eljáró magánszemélyek 

Adattárolás helye:  A Google Drive-n zárt könyvtárában. . 

  

 

(5)  Érintett böngészőprogramjában tárolt adatok, cookie-k (sütik) 

 

A kezelt adatok: 

 

A Malom-Alom honlapja a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket 

(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 

korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A Malom-Alom részletes cookie tájékoztatóját 1. sz. mellékletben olvashatja el, illetve a 

további adatkezelők, adatfeldolgozók weboldalaink tekintetében az adott oldal cookie 



tájékoztatójában. 

 

Adatok kezelésének célja(i):  Látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, 

webanalitikai mérések. Az informatikai tűzfal rendszer is elhelyez biztonságot növelő sütiket a 

felhasználó böngészőjében az úgynevezett munkamenetet-eltérítéses támadások 

kivédésére. Bizonyos külső szolgáltatók analitikai célból is elhelyez(het)nek sütiket a 

weboldalon. 

Adatok tárolásának jogalapja(i):  Az érintett személy, illetve a kiskorú gyermek esetén 

törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok típusa:  Az 1.sz mellékletben, a Malom-Alom Cookie szabályzatában szereplő 

táblázat szerint. 

Az adatkezelés időtartama:  Az 1.sz mellékletben, a Malom-Alom Cookie szabályzatában 

szereplő táblázat szerint. 

Adatok gyűjtésének forrása(i):  látogató számítógépe és böngészője 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:   

• Google.com, Mailchimp.com, Facebook 

• A honlapok felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google 

Analytics, illetve a Facebook kezel cookie-kat.  

 

 

(6) A Adatkezelő saját tulajdonú szervereinek látogatóinak naplózása 

 

Adatok kezelésének célja(i):  A honlapokat üzemeltető szerverek naplózzák az oldalra 

látogatók böngészője, és számítógépe által, a szerver felé indított lekérdezés adatait, hogy az 

adatok feldolgozása által minimálisra csökkentsék biztonsági incidensek lehetőségét. 

Adatok tárolásának jogalapja(i):  jogos érdekünk az adatok kezelése az informatikai 

rendszerünk biztonságának biztosítása érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

A kezelt adatok típusa:  IP cím, beérkező kérés típusa és fejléce, böngésző típusa, lekérés 

időpontja, meglátogatott oldal 

Az adatkezelés időtartama:  30 napig   

Adatok gyűjtésének forrása(i):  látogató számítógépe és böngészője 

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:  Google.com, Mailchimp.com, Facebook.com 

 

IV. Az adatkezelés a weboldalon: 

A weboldalon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció minden esetben önkéntesen 

történik, a regisztráció során megadott adatok a Malom-Alom általi kezelése a felhasználó 

önkéntes hozzájárulásával történik.  



A jelen Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációval a felhasználó 

hozzájárul, hogy a Malom-Alom a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos 

jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje. 

A regisztráció elsődleges célja az, hogy a felhasználó a weboldalhoz kapcsolódó, a Malom-

Alommal, a Malom-Alom tevékenységével kapcsolatos információhoz (a továbbiakban: 

weboldalhoz kapcsolódó információ) a nem regisztrált felhasználóknál szélesebb jogosultsági 

körben férjen hozzá. 

A felhasználó a regisztráció során hozzájárul, hogy a Malom-Alom a felhasználó által 

megadott elérhetőségeken kapcsolatot létesítsen a felhasználóval az alábbiak szerint: 

A Malom-Alom jogosult a felhasználó által megadott elérhetőségeken a felhasználót 

tájékoztatni a Malom-Alom tevékenységéről. 

A Malom-Alom jogosult a felhasználók szokásainak, érdeklődési körüknek megismerésére 

irányuló kutatás céljából a felhasználók adatait megvizsgálni, elemezni, analizálni. A Malom-

Alom kutatásának alapját e körben csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatok 

képezik. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Malom-Alom a mindenkor hatályos törvényi, illetve 

jogszabályi kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott 

esetekben és a jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. 

A Malom-Alom fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való 

megfelelés végett a felhasználó által megadott adatokat - a jogszabály megjelölésével - 

bármely harmadik személynek kiadja. 

A regisztráció során egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatás 

igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem 

történhet meg eredményesen. Ezen adatokat a felhasználóval való kapcsolattartás 

érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes 

alapon kerülnek megadásra, minden esetben a felhasználó saját belátásán alapuló döntés 

eredményeképpen. A Malom-Alom jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a felhasználó 

által megadott összes adatra kiterjed. 

A felhasználó a telefonszáma megadásával és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával 

hozzájárul ahhoz, hogy SMS vagy telefonhívás formájában tájékoztatást kapjon a 

weboldalhoz kapcsolódó információkról. A Malom-Alom a felhasználó telefonszámát a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint jogosult felhasználni. 

A 16 éven aluli személyek csak törvényes képviselőjük (szülő, gyám, stb.) útján nyilatkozhatnak 

a regisztrációról. A személyes adatok megadására történő felhatalmazást tartalmazó írásos 

dokumentációt a Malom-Alom részére (Malom Civil Társaság, Cím: 2017 Pócsmegyer, Malom 



utca 1. infomalomalom@gmail.com,) kérjük megküldeni. A Malom-Alom tájékoztatja a 

felhasználót, hogy a Malom-Alom nem köteles minden esetben ellenőrizni a felhasználó 

életkorát. Amennyiben 16 éven aluli felhasználó regisztrál, úgy a Malom-Alom nem vállal 

felelősséget a törvényes képviselő részéről történő írásos hozzájárulás elmaradásért. 

A weboldalon használt cookie-k használatáról rendelkező szabályzat jelen Szabályzat 1.sz. 

mellékletét képezi. 

Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás 

A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban e-mailen (az  

infomalomalom@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel) vagy postai úton (cím: 

Malom Civil Társaság, Cím: 2017 Pócsmegyer, Malom utca 1.)  jogosult a megadott adatait 

módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok 

megsemmisítését kérni. A Malom-Alom a részére írásban megküldött módosító / visszavonó 

nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok 

módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről. 

 

 

V.  Adatfeldolgozók 

 

Google.com - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 

Atlanta, GA 30308 USA,  

Facebook.com  - 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 

 

 

 

 

VI. Egyéb 

A Malom-Alom nem jogosult a felhasználó által megadott adatokat nyilvánosságra hozni. 

Amennyiben a felhasználó önkéntesen hozza nyilvánosságra adatait, úgy ezen 

nyilvánosságra hozatalra a jelen szabályzat nem terjed ki. 

A Malom-Alom a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában nem jogosult a 

felhasználó adatait más adatbázisban szereplő adatokkal összekapcsolni, azokkal 

kiegészíteni. 

mailto:infomalomalom@gmail.com
mailto:infomalomalom@gmail.com


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó 

személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

Az érintett jogosult továbbá közvetlenül az illetékes bírósághoz fordulni. 

Hatálybalépés napja: 2020. június 10. 

 

Pócsmegyer, 2020. június 10. 

Malom-Alom Tanulócsoport képviselői:  

Ginterné Csorba Zsuzsanna, Kálmán Melinda  

 

 

  



1.sz. melléklet 

 

MALOM-ALOM TANULÓCSOORT COOKIE SZABÁLYZAT 

 

A Malom-Alom Tanulócsoport, mint Adatkezelő rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat 

használ honlapjain. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, 

saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett 

weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, 

például: nevet, címet, e-mail címet, stb. A Malom-Alom Tanulócsoport, mint Adatkezelő 

kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül szükségesek az adott 

szolgáltatás használatához és Malom-Alom Tanulócsoport, mint Adatkezelő a cookie-kal nem 

tárolja a felhasználó személyes adatait.  

A cookie-k ( sütik) célja: 

• a webodal használatának kényelmessé tétele 

• javítsák a szolgáltatások minőségét 

• felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen újra 

beírni 

• mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a gyors 

és egyszerű használatot 

A Malom-Alom Tanulócsoport, mint Adatkezelő által használt cookiek-nek több fajtája van, 

vannak olyan cookiek, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. 

Vannak olyan cookiek, amelyek információkat gyűjtenek a weboldal használatával 

kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. 

Néhány cookie csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós 

változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. 

A Malom-Alom Tanulócsoport, mint Adatkezelő weboldalain használt cookie-k/sütik:  

 

Elengedhetetlen sütik: 

(Az elengedhetetlen sütik segítik az oldal használhatóságát, lehetővé téve az oldalon való 

navigálást és hozzáférést az oldal biztonságos használatához. A weboldal nem képes 

működni ezen sütik nélkül.) 

Süti neve: Működtető: Típus: Lejárat: 



ccpa_applies malom-alom.com  HTTP 1 nap 

    

Statisztikai sütik:    

A statisztikai sütik segítik a weboldal tulajdonost megérteni a weboldal látogatók 

interakcióját a weboldallal, miközben névtelenül gyűjtenek és  

Süti neve: Működtető: Típus: Lejárat: 

__utm.gif google-analytics.com  Pixel Session 

__utma malom-alom.com  HTTP 2 év 

__utmb malom-alom.com  HTTP 1 nap 

__utmc malom-alom.com  HTTP Alkalom 

__utmt malom-alom.com  HTTP 1 nap 

__utmz malom-alom.com  HTTP 6 hónap 

    

Marketing sütik:    

A marketing sütik a látogatókat vizsgálják a weboldal minden területén. A felhasználó 

számára releváns reklámok bemutatása a célja.  

Süti neve: Működtető: Típus: Lejárat: 

GPS youtube.com  HTTP 1 nap 

IDE doubleclick.net  HTTP 1 év 

pixel pubmine.com  Pixel Session 

test_cookie doubleclick.net  HTTP 1 nap 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  HTTP 179 nap 

YSC youtube.com  HTTP Alkalom 

yt-remote-cast-installed youtube.com  HTML Alkalom 

yt-remote-connected-devices youtube.com  HTML Állandó 

yt-remote-device-id youtube.com  HTML Állandó 

yt-remote-fast-check-period youtube.com  HTML Alkalom 

yt-remote-session-app youtube.com  HTML Alkalom 

yt-remote-session-name youtube.com  HTML Alkalom 

Harmadik fél által működtetett weboldalak: Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy 

ikonjait is megtalálja – pl. Facebook megosztás gomb, YouTube videó linkje –, melyek az 

adott oldalra irányítanak. Ezek a tőlünk független weboldalak is cookie-kat (sütiket) 

használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Malom-Alom. 

nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, 

adatkezeléséért.  

Amennyiben nem fogadja el cookie szabályzatunkat:  

http://malom-alom.com/
http://google-analytics.com/
http://malom-alom.com/
http://malom-alom.com/
http://malom-alom.com/
http://malom-alom.com/
http://malom-alom.com/
http://youtube.com/
http://doubleclick.net/
http://pubmine.com/
http://doubleclick.net/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/
http://youtube.com/


Ön az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy miként 

használjuk a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra: 

• Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások 

révén törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, 

hogy webhelyeink bizonyos funkciói nem működnek megfelelően. 

• Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google 

letiltó böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat 

használhat fel az Ön hirdetésekkel való megcélzásához, nyissa meg a Google hirdetési 

beállításait. 

 

 


