
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Spanyolnátha művészeti folyóirattal–  
www.spanyolnatha.hu – kapcsolatban álló érintetteket tájékoztassa a folyóirat kiadója által 
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, amelyet a folyóirat kiadója mint 
adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a 
legérthetőbb formában közölje az érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen 
célból használhatja fel a folyóirat olvasói (szerzői) által rendelkezésre bocsátott adatokat, 
valamint tájékoztassa őket jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről.  

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Példa Képfőiskola mint kiadó különös 
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében 
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 
rendelkezéseit. 

Folyóiratunk törvényes működését az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok alapján 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeli. www.mnhh.hu  

A www.spanyolnatha.hu oldalon, a Spanyolnátha művészeti folyóiratban használt 
technológiákkal, sütikkel történő adatkezelés célja a lap funkcionális működtetése, a 
felhasználói élmény javítása. 

A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a weboldalak 
funkcionális működésével, a felhasználói élmény javításával összefüggésben az Általános 
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap. 

 A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a public 
relations tevékenységgel összefüggő adatkezelések vonatkozásában az érintett Általános 
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. 

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a 
jelen Tájékoztatóban vagy a folyóiratban hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon 
más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, 
nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett 
tartalmakhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, 
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szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó 
honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető 
harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és 
ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget 
nem vállalnak. 

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok kezelésének elveit kiadónk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le. 

Az érintettek jogai 

A jelen tájékoztató alkalmazásában érintett folyóirat látogatója vagy felhasználója. Az 
érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő biztosítson hozzáférést a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz. 

 Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve a velük 
kapcsolatos adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak 
kezelésével szemben. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.  

Folyóiratunkat érintő adatkezelések 

• A publikáló szerzők személyes adatait a folyóirat kiadója a törvényi szabályozásnak 
megfelelően kezeli. 

• Egyes esetekben az adat kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét. 

• Folyóiratunk technikai adatokat kezel.   

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. 
szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi 
nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a kiadónknak az adatvédelmi 
nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége. 2018. május 25. napjától kiadónk saját 
maga tartja nyilván az adatkezeléseit. 

 

Adatkezelő adatai: 

Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány 
Székhelye: 3563 Hernádkak, Ifjúság u. 5.  
Nyilvántartási száma: Miskolci Törvényszék 05-01-0063889 
Adószáma: 18448942-1-05 
Képviseli: Vass Tibor 
e-mail cím: kepfoiskola@gmail.com 

A Példa Képfőiskola a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 
kinevezésére, de folyóiratunk működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken 
tájékoztatás kérhető.  
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Adatfeldolgozók igénybevétele: 

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a Példa Képfőiskola a jelen Tájékoztatóban az 
alábbiakban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. 
napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy 
feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban 
rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az 
Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további 
adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

Kiadónk az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, és biztosítja a folyóiratban az 
adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást: 

IT és Tárhely szolgáltatás: 

EZIT Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
info@ezit.hu 
+36 1 700 40 30 
01-09-968191 
23493474-2-41 

Adatbázis-karbantartás és -feldolgozás, riportok készítése 

EZIT Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
info@ezit.hu 
+36 1 700 40 30 
01-09-968191 
23493474-2-41 

https://www.ezit.hu/adatvedelem/ 

A Spanyolnátha művészeti folyóiratban www.spanyolnatha.hu  kezelt adatok: 

1) A folyóirat olvasói adatai (LÁTOGATÁS)  

Az adatkezelés célja: a folyóirat rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének 
biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, folyóiratunkat támadó 
látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztika készítése a Nemzeti Kulturális 
Alap mint a folyóirat megjelenését biztosító pályázati támogató Szépirodalmi Kollégiuma 
kötelező felhívására.  

Az adatkezelés jogalapja: A Példa Képfőiskola jogos érdeke 

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.spanyolnatha.hu címen elérhető Spanyolnátha 
művészeti folyóirat olvasói, alkotói.  

A folyóirat olvasása során az EZIT Kft. technikai okokból automatikusan rögzíti a 
Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és 
más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem 
kapcsolja össze a felhasználás során más adatokkal. Szolgáltató rögzítheti azoknak az 
internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a folyóirathoz és azokat is, 
amelyeket a folyóiraton belül látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett 
személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A folyóirat 
látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A technikai adatokat 

https://www.ezit.hu/adatvedelem/
http://www.spanyolnatha.hu/
http://www.spanyolnatha.hu/


Adatkezelő kizárólag a folyóirat technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai 
célokra használja fel. 

Külső szolgáltatók: 

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az 
Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében 
szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások 
honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz 
kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a 
Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, 
amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal 
összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók 
lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram 
LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., 
Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC 

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi 
irányelveik szerint kezelik. 

 
II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK 

1. A személyes adatokat a folyóirat számára a folyóirat weboldalán nincs párbeszéd 
panel, hírlevélre történő feliratkozási lehetőség van, amely az Adatkezelési 
tájékoztató ismeretében történik. A Spanyolnátha hírlevelét azok a 
magánszemélyek kaphatják, akik valós nevükkel és e-mail címükkel arra 
feliratkoznak. Intézmény, cég feliratkozása esetén a kapcsolattartó munkatárs nevét 
a cégnév után kérjük feltüntetni. A Spanyolnátha egy nem automatikus 
válaszlevélben ellenőrzi, a feliratkozóval egyezteti az adatok valódiságát és azt, 
hogy a feliratkozást a feliratkozó a saját nevében és akaratából tette. A felhasználó 
ezt követően jogosult a hírlevél olvasására. Leiratkozáshoz egy „leiratkozom” 
tárgymezős levelet kell küldeni a hirlevel@spanyolnatha.hu címre. Ebben az 
esetben az Adatkezelő azonnal törli felhasználó adatait.  

2. Az érintett által a folyóirat impresszumában megadott e-mail címekre küldött e-
mailek esetén, ha az érintett másként nem rendelkezik, a szerkesztőség a 
hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a kiadó 
mint Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a kiadó 
mint Adatkezelő tárgyban e-mail kapcsán a jogos érdekének fennállásáig. 

3. Az érintettek adatait a kiadó a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.  

4. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által 
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a kiadó mint 
Adatkezelő jogosult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, 
ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi 
jogsértésgyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás 
időtartamára megőrizni. 

5. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jogerősen elrendeli a 
személyes adat törlését, a személyes adat törlését a kiadó mint Adatkezelő 
végrehajtja. 
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6. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékoztatás 
adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a 
kiadót. Mely esetekben a kiadó köteles az adatszolgáltatási kötelezettségét 
teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 
mértékben. 

7. A kiadó az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel 
védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja 
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve 
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A 
technikai intézkedések keretében a Szolgáltató jelszóvédelmet és vírusirtó 
szoftvereket használ. 

III. A MEGILLETŐ JOGOK 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: 
Joga van: 
• tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről; 
• hozzáférést kérni az  érintettről árolt személyes adatokhoz; 
• adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai heltytelenek, pontatlanok vagy nem 
teljesek; 
• személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése 
jogellenes; 
• tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez 
kapcsolódó feldolgozása ellen; 
• meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; 
• személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket 
egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”); 
• kérni, hogy az olyan, az érintettre vonatkozó vagy az érintettet jelentős mértékben érintő 
automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne 
pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást 
emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete) 

A kiadó mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 
kinevezésére, de folyóiratunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel 
kapcsolatos kérdéseivel tájékoztatást kérhet a Spanyolnátha művészeti folyóirat 
szerkesztőségének vezetőjétől, vagy a kiadótól.  

Szerkesztőségvezető: vassn@spanyolnatha.hu címen, a Kiadó a kepfoiskola@gmail.com 
címen érhető el.  A szerző adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem 
nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük a szerző által 
megadott elérhetőségre. Amennyiben a szerkesztőség vagy a kiadó megtagadja a kérést, 
azt minden esetben köteles megindokolni. 

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk a kiadó által kezelt, vagy a szerződéses 
adatfeldolgozója által feldolgozott: 

 személyes adatairól 

 az adatok forrásáról 

 az adatkezelés céljáról 

 az adatkezelés jogalapjáról 
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 az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, 
jogszabályokról 

 az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről 

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 
megelőzésükre tett intézkedéseinkről. 

A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg 
a Szolgáltató.  

Az érintettnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szolgáltató mint 
adatkezelőt az adatai törlésére. A Szolgáltatónak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia 
kell érintettet a tiltakozáshoz való jogáról. Amennyiben a kiadó az érintett hozzájárulása, 
vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti a kiadót, hogy továbbítsa az 
érintettnek a személyes adatait.  

Az érintett azokban az esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó 
jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor.  

Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére: 
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát; 
• ha nem akarja töröltetni az adatokat; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból 
kifolyólag még nem törölhetők; 
• ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg. 
A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles az érintettet az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni. 
Az érintett az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő 
hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://naih.hu/ 

A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével 

bármikor módosítsa.  

A Felhasználó/Olvasó a látogatással elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos 
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs 
szükség és lehetőség.   

Jelen Tájékoztató és kiadónk tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok 
rövidítései: 
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
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A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Info tv.) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv) 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grtv.) 

Szerzői jogot szabályozó törvények  

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/jogforrasok-0 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel 
kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot 
szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról az 
érintettet a folyóiratban tájékoztatja.  

Kelt: Hernádkak, 2018. május 24. 
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