
Felhasználási feltételek 1.2 
 

E honlap célja az, hogy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkozón elhangzottakat. 
Szeretnénk, ha a honlapunkból mások is hasznot merítenének, de kérjük, ne használja fel annak 
tartalmát egy másik honlapon vagy alkalmazásban. Megoszthatja másokkal azt, amit tanult 
azáltal, hogy a honlapra irányítja őket, ahogyan ezt a Felhasználási feltételekben az alábbiakban 
kiemeljük. 

A honlap használatát jelen Felhasználási feltételek szabályozzák. A honlap használatával a 
felhasználó teljes egészében elfogadja a honlapon közzétett Felhasználási feltételeket és 
Kiegészítő Felhasználási feltételeket (együttesen „Felhasználási feltételek”). Ha nem ért egyet 
a Felhasználási feltételekkel vagy azok bármely részével, ne használja ezt a honlapot. 

 

Milyen alapelveket követünk? 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, átláthatóan kezeljük, 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és 
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak, 

d) minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok 
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 
pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük, 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

A honlap megfelelő használata keretében a felhasználó az alább meghatározott alapelvek 
betartásával és korlátozásokkal 

 magáncélra megtekintheti, - a privát oldalra átadott jelkód segítségével saját felelősségére - 
letöltheti és kinyomtathatja a honlapról a 2019.05.18-i programon elhangzottak szerzői jogi 
védelem alatt álló művészi ábrázolásait, elektronikus kiadványait, zenéit, fényképeit, szövegeit 
és videofilmjeit személyes, nem kereskedelmi céllal; 

 megoszthat hivatkozásokat (linkeket) a honlapon található letölthető laphoz,  



Tilos 

 közzétenni a honlapon található BELSŐ HASZNÁLATRA feliratú előadást és a művészi 
ábrázolásokat, elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, videókat vagy 
cikkeket az interneten (bármely weboldalon, fájl- vagy videómegosztó oldalon vagy közösségi 
hálózaton); 

 a honlapon található BELSŐ HASZNÁLATRA feliratú előadást és a művészi ábrázolásokat, 
elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat terjeszteni 
szoftveralkalmazásokkal együtt vagy azok részeként (ideértve ezen anyagok olyan szerverre 
történő feltöltését, melyet a szoftveralkalmazás használ); 

 a honlapon található BELSŐ HASZNÁLATRA feliratú előadást és a művészi ábrázolásokat, 
elektronikus kiadványokat, védjegyeket, zenéket, képeket, szövegeket vagy videókat újra 
előállítani, leképezni, másolni, terjeszteni vagy egyéb módon kereskedelmi céllal vagy pénzért 
közzétenni (még akkor is, ha az nem haszonszerzési célzattal történik); 

 terjesztési céllal olyan szoftveralkalmazást készíteni, eszközt vagy módszert alkalmazni, 
amelynek célja kifejezetten a honlapon található adatok, HTML-állományok, képek vagy 
szövegek gyűjtése, másolása, kinyerése, lehalászása vagy letapogatása (Ez a tilalom nem 
vonatkozik azon ingyenes, nem kereskedelmi célú alkalmazások terjesztésére, melyek letöltése 
a honlap nyilvánosan elérhető részéről.); 

 a honlapnak vagy szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, ideértve a honlaphoz 
vagy a szolgáltatásaihoz jogszabályba ütköző módon történő hozzáférést vagy csatlakozást, 
illetve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz való hozzáférés akadályozását; 

 a honlapot olyan módon használni, ami kárt okoz vagy kárt okozhat a honlap működésében, 
vagy akadályozza a honlap hozzáférhetőségét, illetve amely bármilyen módon törvénytelen, 
jogellenes, csalárd vagy káros, illetve összefüggésbe hozható bármilyen törvénytelen, 
jogellenes, csalárd vagy káros célú használattal vagy tevékenységgel; 

 a honlap vagy a honlapon található BELSŐ HASZNÁLATRA feliratú előadást és a művészi 
ábrázolások, elektronikus kiadványok, védjegyek, zenék, képek, szövegek vagy videók 
bármilyen reklám- vagy marketingcélú felhasználása. 

 videókhoz vagy hangfelvételekhez, vagy megoszthatja ezek elektronikus másolatait. 

 
A felelősség korlátozása 

A honlapot és az azon keresztül elérhető valamennyi információt, tartalmat, anyagokat és 
egyéb szolgáltatásokat a Hi-Tech Műszertechnika Kft és a megbízott személyek „megtekintett 
állapotban” szolgáltatja, azok vonatkozásában szavatosságát kizárja. 



A Hi-Tech Műszertechnika Kft nem szavatol a honlap vírusoktól és egyéb kártékony 
programoktól való mentességéért.  

A Hi-Tech Műszertechnika Kft nem vonható felelősségre semmilyen kárért, mely a honlapon 
elérhető szolgáltatások, információk, tartalmak vagy anyagok használatából keletkezik, így 
különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen vagy közvetett károkért, a vagyoni hátrányok 
kiküszöböléséhez szükséges költségekért, a büntető kártérítésért, a következményi károkért 
(ideértve az elmaradt vagyoni előnyt) és a sérelemdíjért. 

Megsértése 

Amennyiben a felhasználó bármilyen módon megsérti a jelen Felhasználási feltételeket, a Hi-
Tech Műszertechnika Kft, fenntartva a Felhasználási feltételekben meghatározott egyéb jogait, 
olyan lépéseket tehet, melyeket megfelelőnek tart a jogsértéssel szemben, pl. felfüggesztheti a 
felhasználó hozzáférését a honlaphoz, megtilthatja a honlaphoz való hozzáférését, blokkolhatja 
a felhasználó IP-címét használó számítógépek honlaphoz való hozzáférését, felveheti a 
kapcsolatot a felhasználó internetszolgáltatójával, hogy blokkolja a felhasználó hozzáférését a 
honlaphoz, és/vagy jogi lépéseket tehet a felhasználóval szemben. 

 

Szerzői jogok 

Hi-Tech Műszertechnika Kft. Minden jog fenntartva. 

Jelen honlapot https://30eveszabadon.org a Hi-Tech Műszertechnika Kft jelentette meg és 
üzemelteti. Amennyiben másként nincs jelölve, a honlapon található minden szöveg és egyéb 
információ a Hi-Tech Műszertechnika Kft szellemi tulajdonát képezi. 

Védjegyek 
 
Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy az adott védjegyjogosult tulajdonát képezi. 
 
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
 
Ezen a weboldalon a tartalmak egy része felhasználói regisztráció és bármilyen információ 
megadása nélkül is elérhető. Ugyanakkor néhány funkció csak regisztrált felhasználók, 
igénylést, vagy jelentkezést benyújtó felhasználók, vagy azon felhasználók számára elérhető, 
akik a 20190518 rendezvényen résztvevők családtagjai, rokoni kapcsolatban állnak, és a 
30eveszabadon.org honlapon keresztül továbbította azt. A személyes adataidat a 
hozzájárulásod alapján kezeljük. Bizonyos esetekben hozzájárulásod visszavonása esetén is 
lehet törvényes jogalapunk adataid további kezelésére, feltéve, hogy az ezzel kapcsolatos jogi 
követelmények teljesülnek. 
 
A weboldalon keresztül megadott személyes adataidat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján kezeljük és csakis az előzetes tájékoztatását követően tett önkéntes 
hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten 
gyűjtjük, rögzítjük, rendszerez-zük, tároljuk, és használjuk fel kizárólag olyan célokból kezeljük, 
amelyeket az adataid megadása során közöltünk veled.  

https://30eveszabadon.org/


 
NÉV:    Hi-Tech Műszertechnika Kft. 
CÍM:    3433 Nyékládháza, Hunyadi u. 7   
TEVÉKENYSÉG:  Tárhely és IT szolgáltatás 
 
Ezek a célok a következők lehetnek: 
 
Jelentkezések. Ezen a weboldalon keresztül jelentkezési lapot nyújthatsz be, az Élet és Mű 
Egységben könyvhez történő emlékíráshoz, valamint a 2024-es USA utazáshoz. Ilyen esetekben 
a megadott adatokat csak a jelentkezésed feldolgozása és elbírálása, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztrációs célokból kezeljük. Amennyiben a jelentkezésed feldolgozásához 
szükséges, a jelentkezési lapon megadott adataidat megoszthatjuk kizárólag a cél elérése 
érdekében közreműködőkkel. 
 
Adományok. Ha pénzt adományozol, az MKB Bank rögzíti a nevedet, és ha bankkártyával 
teljesített adományok esetén a bankkártya számodat. Ennek során hozzájuthatunk az adomány 
feldolgozásához szükséges pénzügyi információkhoz, mint például a bankkártya vagy a 
bankszámla száma. Ezt az információt nem továbbítjuk harmadik félnek. Az adomány címzettje 
a pénzügyi tranzakció adatait – azaz az adományozás dátumát, az adományozott összeget és az 
adományozás módját – legalább tíz évig köteles megőrizni. Ilyen módon eleget tudunk tenni a 
könyvviteli kötelezettségeknek, és válaszolni tudunk az ezen idő alatt felmerülő kérdéseidre. 
Nem keresünk meg azért, hogy további adományokat kérjünk. 
 
Egyéb célok. A személyes adataidat (például név, e-mail cím, postai cím és telefonszám) minden 
esetben világosan közöljük, hogy a személyes adataidat milyen célból kérjük megadni. Az általad 
megadott adatokat nem fogjuk az adatok megadása során közöltektől eltérő célra felhasználni. 
Személyes adatokat csak abból a célból gyűjtünk, tárolunk és kezelünk, amely célból azokat 
részünkre megadtad, és csak addig őrizzük meg, ameddig ezen cél vagy más jogszerű cél 
eléréséhez szükséges. Ha ilyenkor úgy döntesz, hogy nem adod meg az általunk kért adatokat, 
lehet, hogy a weboldal egyes részeihez nem fogsz tudni hozzáférni, vagy nem tudunk 
kérésednek eleget tenni. Az igénylés vagy a jelentkezés során közölt adataidhoz hozzáférhetnek 
az adatkezelési cél megvalósításában közreműködő adatfeldolgozók és/vagy a 
számítástechnikai rendszer működésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat ellátó 
technikai támogatást nyújtó szakemberek. Társaságunk adatkezelésében és 
adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott 
mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az adatokat kezelni. Nem 
adjuk át másoknak a személyes adataidat, kivéve, ha  
 
1. az általad igényelt szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, és erről teljes körű 
tájékoztatást nyújtottunk részedre,  
2. jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az adatok átadása valamely vonatkozó jogszabálynak való 
megfelelés érdekében ésszerűen szükséges,  
3. az a bűnüldöző hatóságok megkeresése alapján szükséges, vagy  
4. a csalások felderítése vagy megelőzése érdekében biztonsági vagy technikai okokból 
szükséges. 
Jelen weboldal használatával kizárólag ahhoz járulsz hozzá, hogy a személyes adataidat 
harmadik személyeknek csak a fenti célokból adjuk át. Az általad megadott adatokat semmilyen 



körülmények között nem értékesítjük, azokkal nem kereskedünk, és azokat másnak nem adjuk 
ki. 
 
JOGAID 
A személyes adatok kezelése során ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a 
személyes adataidat pontosan és naprakészen tartsuk nyilván abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtöttük. A lakóhelyed szerinti országtól és a hatályos helyi adatvédelmi jogszabályoktól 
függően az alábbi jogok illethetnek meg a részünkre megadott személyes adataiddal 
összefüggésben: 
 
A hatályos helyi jogszabályokkal összhangban tájékoztatást kérhetsz a személyes adataid 
gyűjtéséről és kezeléséről. 
 
Kérheted a személyes adataidhoz való hozzáférést, azok törlését, illetve korlátozását, valamint 
hiányos vagy pontatlan adatok esetén azok helyesbítését. 
 
Megfelelő jogalap esetén tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, és kérheted az 
adatkezelés megszüntetését. 
 
Ha a lakóhelyed szerinti ország adatvédelmi jogszabályai lehetővé teszik, és hozzáférést kérsz a 
személyes adataidhoz, illetve azokat helyesbíteni vagy törölni szeretnéd, akkor 
elérhetőségeinket megteheted, jelezheted azt. 
 
Írásban előterjesztett kérésed kézhezvételét követően, személyazonosságod megfelelő 
igazolása és a személyes adataid beazonosításához szükséges információk rendelkezésünkre 
bocsátása után az illetékes adatkezelő tisztességesen eljárva dönt a kérelem teljesítéséről, 
mérlegelve egyfelől az egyén hozzáféréshez, helyesbítéshez vagy törléshez fűződő érdekeit, 
másfelől az adatkezelő jogos érdekeit. A szükséges változtatásokról a harmadik személy 
címzetteket is tájékoztatjuk.  
 
Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos 
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül 
bírósághoz fordulhat. 
 
Felügyeleti Hatóság:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 

o Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5. 

o Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410 
o E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/ 

 

https://naih.hu/


Kérünk, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – 
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg 
Társaságunkat. 
 

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 
  

o a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény - (Info tv.) 

o a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
o a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 
o 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.)  
 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
o Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, 

amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.  
 
 

Nyékládháza, 2019. május 10. Hat (6) oldal tartalommal 
 
 
 
Hi-Tech Műszertechnika Kft. 
Adószám:13548580-2-05 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202105.339964
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