
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adatkezelési tájékoztató a Romaversitas hírlevelére feliratkozók számára 

 

(Európai Unió Adatvédelmi Rendeletet és a 2011. évi CXII. törvény alapján) 

A Romaversitas Alapítvány (székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 15., adószám: 18175079-1-

42, képviseli: dr. Dinók Henriett Éva, email cím: romaversitas@romaversitas.hu) Adatkezelési 

tájékoztatója a hírlevélre feliratkozók számára. 

A Romaversitas Alapítvány a GDPR (Európai Unió Adatvédelmi Rendelete) alapján kezeli a 

hírlevélre feliratkozók adatait.  Az adatkezelés célja az érdeklődők rendszeres informálása 

elektronikus levél útján és az alapítvány céljainak népszerűsítése. A Romaversitas Alapítvány 

csak olyan személyes adatokat kér a feliratkozóktól, amely az adatkezelés céljának 

teljesítéséhez feltétlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas is.  

Személyes adatnak minősül: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. 

Adatkezelésnek minősül: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

A GDPR 13. cikke szerinti hivatalos tájékoztatás 

 

Az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége: Romaversitas Alapítvány (székhely: 

1086 Budapest, Dankó utca 15., adószám: 18175079-1-42, képviseli: dr. Dinók Henriett Éva, 

email cím: romaversitas@romaversitas.hu) 

 

Az érintettek: a Romaversitas Alapítványnál hírlevelére feliratkozó személyek. 

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: az érintettek rendszeres informálása, az 

Alapítvány céljainak népszerűsítése. 
 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás 

megadása erre a célra kifejlesztett webes felületen elhelyezett navigációs és elfogadó ikonok 

használatával vagy más, igazolható módon történik. 

 

Az adatkezelés címzettjei:  

 

A kapcsolattartók adatait csak az alábbi módon és esetben továbbítjuk. 

 

mailto:romaversitas@romaversitas.hu


A személyes adatokat elsősorban papír alapon és a Romaversitas irodájában található NAS 

szerverén táruljuk.  A szerver tartalmáról biztonsági felhőalapú másolat készül (ez jogilag 

adattovábbításnak minősül), amelyet korlátozott ideig tartunk meg. A másolat a Synology Inc 

(9F., No.1, Yuandong Rd. 22063 TW Taiwan New Taipei City) szerverein kerül tárolásra. A 

Synology mind az Európai Unión belül, mind azon kívül végez adatfeldolgozást. A Synology 

vállalatközi megállapodásokkal szabályozza az EGT-n (Európai Gazdasági Térségen) belüli 

személyes adatok továbbítását és feldolgozását, így garantálja, hogy azok a hatályos 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmet élvezzenek. (https://www.synology.com/hu-

hu/privacy) 

 

Személyes adatok tárolásra kerülhetnek a Google szerverein is. (Az Európai Gazdasági 

Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited, Írországban 

bejegyzett társaság nyújtja, amely Írország jogszabályai szerint működik (nyilvántartási szám: 

368047) 

 

A hírlevelek kiküldéséhez és kezeléséhez a Mailchimp rendszerét használjuk: 

 

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 

USA. (Habár a szervezet székhelye az Egyesület Államokban van, működése kiterjed az 

Európai Unióra is, ezért a GDPR szabályait be kell tartania. A cég elköteleződött a GDPR 

alkalmazása iránt, lásd az alábbi linket: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-

protection-regulation/) 

 

A Romaversitas egyes adatkezelési műveletek során további adatfeldolgozókat vesz igénybe 

az alábbiak szerint: 

 

- kommunikációs és forrásteremtési feladatok ellátása: 

 

Lakatos Richárd egyéni vállalkozó, székhely: 3860 Encs, Rózsadomb út 10. és 

Seregély Ágnes egyéni vállalkozó, székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 43/c. 

II/2. 

 

- rendszergazdai feladatok ellátása: 

 

R-Com Kft., székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 10. fsz.1., képviselő: Rupf András 

 

Az adatfeldolgozók részére csak tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges adatokat 

adunk át.  

Az adatkezelő a személyes adatokat másokkal nem közli. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

 

Az adatokat az érintett kérésére késedelem nélkül töröljük. (GDPR 17. cikk) 

 

Az érintett kérelmezheti Romaversitastól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, mik ennek a körülményei.  



 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a jogosulatlanul kezelt adatai törlését, egyes esetekben 

kérheti az adatkezelés korlátozását is. 

 

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.  

 

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 

szervezetünket (cím és elektronikus címet lásd fentebb). 

 

 

 

 


