
 

 

Adatvédelmi nyilatkozat  

 
A Magyar Mentőmotor Alapítvány rendezvényein történő 

részvételhez és a mentomotor.hu honlap használatához 
 

1. Adatkezelés céljai: 

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Magyar Mentőmotor Alapítvány 

(továbbiakban: Alapítvány; székhely: 2131 Göd, Wigner Jenő u. 8. Adószám: 18019807-1-13, 

képviselője: Varsányi Zoltán, elnök): 

1.1 a http://webgalamb.mentomotoralapitvany.hu/page.php?f=k871f6fa88 internetes oldal 

felhasználóinak saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, utasa adatait és egyéb adatait 

kezelje és nyilvántartsa, és azokat a Mentőmotoros Napok rendezése során kapcsolattartásra és 

statisztikai célokra felhasználja. 

1.2 a Magyar Mentőmotor Alapítvány egyéb rendezvényein vagy kampányai során a 

jelentkezők/felhasználók/támogatók saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét kezelje és 

nyilvántartsa. Számukra hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat 

küldjön, valamint a megadott elérhetőségen velük kapcsolatba léphessen. 

1.3. A https://mentomotor.hu oldal használata során a felhasználók megadott személyes adatait 

a szükséges mértékig kezelje.  

1.4. A https://mentomotor.hu oldal bizonyos funkcióinak (támogatás menüpont funkciói, hírlevél 

feliratkozás) használata során az adatok gyűjtésének körét szabályozza. 

2. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás 

Jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul és elfogadja, hogy a megadott személyes adatait 

kizárólag a fenti célokra visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tartsuk 

nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk, és szükség szerint töröljük. 

A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, illetve az 

info@mentomotor.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet kezelt adatairól, 

kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését. 
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3. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat 

az 1. pontban és alpontjaiban leírtaktól eltérő célokra nem használjuk fel. Személyes adatokat az 

Alapítvány harmadik félnek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén 

szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény 

megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre. 

Felhasználó ugyanakkor elfogadja, hogy az egyes szolgáltatások igénybevétele során a 

Szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési feltételeit a Szolgáltató által szabályozott módon 

elfogadja, és a szükséges mértékben a Szolgáltató felé történő adattovábbítást jóváhagyja. 

A mentomotor.hu weboldal az alábbi Szolgáltatók felé továbbít adatokat, az alábbi adatkezelési 

szabályok elvei szerint: 

- MailChimp hírlevélküldő rendszer: 

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.52610863.662570371.1617879174-

1061253514.1617879174#3._Privacy_for_Contacts 

- PayPal: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full 

- Adjukössze.hu: https://adjukossze.hu/adatkezeles 

 

A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a 

bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő 

adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 

4.Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat 

A Magyar Mentőmotor Alapítvány által szervezett rendezvények (pl: Mentőmotoros Nap, stb.) 

jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videó felvételt készülhet, melyet 

marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A 

regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól 

lemond. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.52610863.662570371.1617879174-1061253514.1617879174#3._Privacy_for_Contacts
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Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a 

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét. 

A Magyar Mentőmotor Alapítvány szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet 

kapcsolatba és oszthatja meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, 

kizárólag az Alapítvány részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve 

harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. Az Alapítvány biztosítja és 

garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett 

jogszabályokat. 

A Magyar Mentőmotor Alapítvány fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot a 

felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja, és szükség esetén egyoldalúan 

módosítsa. 

5. Naplózással kapcsolatos adatkezelés 

5.1 A Magyar Mentőmotor Alapítvány naplózással kapcsolatos adatkezelése 

A http://webgalamb.mentomotoralapitvany.hu/page.php?f=k871f6fa88 

https://mentomotor.hu és a http://mentomotoralapitvany.hu/ szerver naplózása: a 

weblapok meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése 

Az Alapítvány által használt “Webgalamb” és MailChimp szoftverek szervere közvetlenül a 

felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Az oldalon további hivatkozások és szolgáltatások 

elhelyezése és futtatása nem történik. 

 6. A kezelt személyes adatok köre: 

Mentőmotoros Napok adatkezelése esetén: név, e-mail cím, utasadatok: név és e-mailcím.  

16 éven aluli utasok/látogatók személyes adatait a Magyar Mentőmotor Alapítvány nem rögzíti, 

és felhasználói felé is kifejezett kéréssel fordul az ilyen személyek adatai megadásának 

mellőzésére. 

Az Alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 

időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 

adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből. 

http://webgalamb.mentomotoralapitvany.hu/page.php?f=k871f6fa88
https://mentomotor.hu/
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1. Adatfeldolgozó: 

● Név: Magyar Mentőmotor Alapítvány 

● Székhely: 2131 Göd, Wigner Jenő u. 8. 

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes. 


