ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt látogatónk!
A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (a továbbiakban: MKLE) Elnöksége tájékoztatja
a www.mkle.net oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési
és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk a
vonatkozó szabályzókon 1 alapszik.
1. Adatkezelő 2
Adatkezelő az MKLE elnöke.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.
Adószám: 18720789-1-42
Bejegyző határozat száma: 05-Pk-60600/2007/8
Adatbiztonsági okokból az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt
adatokhoz, amely személyek az MKLE Alapszabályzatában, SZMSZ-ében rögzített
tevékenysége érdekében az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.
Tagjaink személyes adataihoz (ld. 2.2. pont) illetéktelen harmadik személy nem jut hozzá.
Az adatkezelőkön kívül a kezelt adatokat csak azok az adatfeldolgozók ismerhetik meg,
amelyek a jelen tájékoztató 2. pontjában szerepelnek.
2. Adatfeldolgozók 3
2.1. A tárhely-szolgáltatás révén
2.1.1. Minden látogató vonatkozásában:
A honlap működtetését, a tárhely szolgáltatást, adattárolást, valamint az e-mail szolgáltatást
külső szolgáltató, a Webnode.hu (a továbbiakban: szolgáltató) biztosítja. A szolgáltató egyben
adatfeldolgozó is és mint ilyen, végez adatgyűjtést. Ezt alapvetően az állandó és ideiglenes
cookie-k (sütik) 4, valamint úgy nevezett „log fájlok” rögzítésével valósítja meg. A részleteket
a szolgáltató adatvédelmi szabályzata „Milyen adatokat gyűjt a Webnode” része tartalmazza.
A szolgáltató által biztosított jogok és kötelességek az Általános feltételekben, valamint
az Adatvédelmi szabályzatban találhatók.
1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint
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 (általános adatvédelmi rendelet)
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.
2
Adatkezelőnek nevezzük azt, aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket
meghozza.
3
Adatfeldolgozó, aki az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket elvégzi.
4
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem
menüpontban tehetők meg.

2
2.2. A www.mkle.net honlap működéséből adódóan
2.2.1. Minden látogató 5 vonatkozásában
A www.mkle.net oldalain webanalitikai szolgáltatásokat alkalmazunk. Ehhez, továbbá a nagy
tárhely igényű adatok (digitalizált kiadványok) tárolásához külső szolgáltatók, adatfeldolgozók
közreműködését vesszük igénybe.
a) A digitális kiadványok nagy részét a Google Drive-on helyezzük el. Az adatokhoz,
fájlokhoz az adott „link birtokában” bárki hozzáférhet. Megnyitásuk esetén a
felhasználó elfogadja a Google adatvédelmi irányelveiben leírtakat.
b) Az oldalak látogatottsági statisztikáit a Google Analytics, illetve
c) a Statcounter webanalitikai rendszerek szolgáltatásai segítségével készítjük el és
elemezzük. A statisztikákban az egyes felhasználók egyedileg nem beazonosíthatók.
Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Látogató IP-címe
Látogató megközelítő földrajzi elhelyezkedése
Internet-szolgáltató neve
Látogatás időpontja, időtartama
Látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa
Belépő link (ahonnan a Felhasználó Oldalainkra érkezett)
Kilépő link (ahol és ahová a Felhasználó Oldalainkról távozott)
A felhasználó Oldalakon végzett tevékenysége (letöltések, oldalmegtekintések)
Amennyiben Felhasználó engedélyezte a sütik használatát, a rendszer rögzíti
látogatása tényét. Ha visszatérő Felhasználó, és engedélyezte a sütik használatát,
látogatásának adatait a rendszer összekapcsolja korábbi látogatásaival.

Az adatgyűjtés célja: a látogatottság mérése és elemzése, a látogatói viselkedés elemzése, a
látogatók nyomon követése, valamint egy jobb felhasználói élmény teremtése a látogatói
viselkedés és igények mérése révén.
-

A felhasználók a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken
tájékozódhatnak: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/#infosecurity
A felhasználók a Google Analytics specifikus adatvédelmi irányelveiről az alábbi
linken tájékozódhatnak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
A felhasználók a Statcounter adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken
tájékozódhatnak: http://statcounter.com/about/legal/#privacy.
A felhasználók a Statcounter által használt „cookie-policy”-ről az alábbi linken
tájékozódhatnak: http://statcounter.com/about/cookies/.

A cookie-k fogadása letiltható Felhasználó által a böngésző beállításai között, illetve manuális
törlésük is lehetséges. Letiltás esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalak működése
nem feltétlenül nyújt 100%-os böngészési élményt, szolgáltatást. Felhasználó az „Értettem”
feliratra kattintással hozzájárul a sütik használatához.
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Beleértve a regisztrált felhasználókat (MKLE tagokat) is.
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2.2.2. A regisztrált felhasználók (MKLE tagok) vonatkozásában
Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:
• név
• e-mail cím
• lakcím
• Születési idő, hely
• telefonszám
• személyi igazolvány szám adatainak bekérésére.
Az MKLE tagja a honlapon történő regisztrációval, vagy az MKLE-be történő belépési
nyilatkozata elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az MKLE a jelen
tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
Az adatgyűjtés célja:
•
•
•
•

a felhasználóval való kapcsolattartás;
a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
programokon való részvétel rögzítése;
az e-mail hírlevélre feliratkozók számára eseteként hírlevél értesítések küldése.

A honlap szerkesztését, ezzel az adatfeldolgozói feladatkört Balogh János (MKLE tag) végzi.
3. Az adatkezelés jogalapja
A www.mkle.net oldalon adatot közlő látogató, különösen a regisztrált felhasználó (MKLE
tag) önkéntes hozzájárulása.
4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció elküldésének napján kezdődik és a regisztrációhoz való
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 1 évig tart.
5. Az érintettek jogai
A honlapon adatot közlő látogató jogosult tájékoztatást kérni az MKLE által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti azok helyesbítését, módosítását,
megváltoztatását, törlését.
6. Jogorvoslat
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Honlap: http://www.naih.hu

