
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az Anthropolis Egyesület különböző csatornáin keresztül történő adatkezeléshez 

 

Az Anthropolis Egyesület rendezvényein, képzésein, a képzésekre való jelentkezésekhez e-mailben, 
vagy online regisztrációs rendszeren keresztül gyűjtött, önkéntesen megadott személyes adatok 
kizárólagos kezelője az Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület (röviden Anthropolis 
Egyesület).  

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 29. IV/4. 

Iroda: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (II. emelet / 216-217) 

E-mail: anthropolis.iroda@gmail.com Honlap: www.anthropolis.hu 

Telefon: +36 (1) 797 9634 és  +36 (1) 797 9635 

 

Az Anthropolis Egyesület abban az esetben gyűjti és kezeli a személyes adataidat, ha 

1. Jelentkezel valamelyik meghirdetett rendezvényünkre, képzésünkre (személyes vagy e-
learning) 

2. Részt veszel valamely meghirdetett rendezvényünkön, képzésünkön (személyes vagy e-
learning) 

3. Feliratkozol az Anthropolis Egyesület hírlevelére 

4. Kiadványt rendelsz tőlünk 

5. Digitális történetedet publikálod az Anthropolis Egyesület valamely csatornáján  

Az adatok gyűjtése és kezelése a Te hozzájárulásoddal történik, kizárólag olyan személyes adatokat 
gyűjtünk és kezelünk, amit Te magad adtál meg nekünk. 

  

1. Jelentkezel valamelyik meghirdetett rendezvényünkre, képzésünkre (személyes vagy e-
learning) 

Amikor jelentkezel valamely meghirdetett rendelvényünkre vagy képzésünkre (lehet személyes vagy 
e-learning) adataidat a Te önkéntes hozzájárulásod alapján tároljuk elektronikus rendszerben: 

 vezeték- és keresztnevedet, 

 az email címedet, 

 a telefonszámod (opcionális), 

 végzettséged, munkahelyed és foglalkozásod (opcionális), 

 postacímed és számlázási címedet (opcionális). 

Az adataidat kérésedre töröljük, hozzájárulásod az adatkezeléshez bármikor visszavonhatod. Az 
esetleges számviteli bizonylatokat és azzal kapcsolatos adatokat azonban a számviteli törvény [2000. 
évi C. tv. 169. § (2)] értelmében a kiállítástól számított 8 évig meg kell őriznünk. 
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Az adatokat arra használjuk, hogy a rendezvény/képzés részleteiről, technikai szükségleteiről, a 
felkészülésről tájékoztassunk, arra meghívót küldhessünk neked, korlátozott létszám esetén pedig 
regisztrációhoz kötjük a részvétel lehetőségét. Adataidat a továbbiakban arra használjuk, hogy a 
számodra is hasznosnak tűnő későbbi információkat (további rendezvények, megjelenő kiadványok, 
képzések stb.) eljuttassuk hozzád. Emellett értesítést küldünk számodra a kiemelten fontos 
változásokról (pl. adatkezelési tájékoztató frissítése). 

Az egyes események vonatkozó adatkezelési gyakorlata eltérő lehet, ezeket az egyes eseményekkel 
kapcsolatban külön kommunikáljuk (pl. képzés esetén képzési szerződés, jelentéi ív, engedély fotó 
készítéséhez). 

 

2. Részt veszel valamely meghirdetett rendezvényünkön, képzésünkön (személyes vagy e-
learning) 

Amikor részt veszel valamely meghirdetett rendelvényünkön vagy képzésünkön (lehet személyes 
vagy e-learning) adataidat a Te önkéntes hozzájárulásod alapján tároljuk papíron és/vagy 
elektronikus rendszerben: 

 vezeték- és keresztnevedet, 

 az email címedet, 

 a telefonszámod (opcionális), 

 végzettséged, munkahelyed és foglalkozásod (opcionális), 

 postacímed és számlázási címedet (opcionális). 

Az adataidat kérésedre töröljük, hozzájárulásod az adatkezeléshez bármikor visszavonhatod. Az 
esetleges számviteli bizonylatokat és azzal kapcsolatos adatokat azonban a számviteli törvény [2000. 
évi C. tv. 169. § (2)] értelmében a kiállítástól számított 8 évig meg kell őriznünk. 

Az adatokat arra használjuk, hogy a rendezvényen/képzésen való részvételedről igazolást 
kaphassunk. A helyszínen kitöltendő jelenléti íveken az adatszolgáltatás önkéntes, kivéve az olyan 
esetekben, amikor a rendezvényen/képzésen való részvételnek ez a feltétele. Az egyes események 
vonatkozó adatkezelési gyakorlata eltérő lehet, ezeket az egyes eseményekkel kapcsolatban külön 
kommunikáljuk (pl. képzés esetén képzési szerződés, jelentéi ív, engedély fotó készítéséhez). A 
jelenléti íveket az Anthropolis Egyesület irodájában (1146 Budapest, Thököly út 58-60., II. emelet 
/216-217.) őrzi és harmadik személynek nem adja át.  

 Adataidat a továbbiakban arra használjuk, hogy a számodra is hasznosnak tűnő későbbi 
információkat (további rendezvények, megjelenő kiadványok, képzések stb.) eljuttassuk hozzád. 
Emellett értesítést küldünk számodra a kiemelten fontos változásokról (pl. adatkezelési tájékoztató 
frissítése). 

 

3. Feliratkozás az Anthropolis Hírlevélre 

Amikor feliratkozol az Anthropolis Hírlevélre az Anthropolis Egyesület a Te önkéntes hozzájárulásod 
alapján tárolja és kezeli 

 a vezeték- és keresztnevedet, 

 az email címedet. 



Az adataidat kérésedre töröljük, a hírlevélről bármikor leiratkozhatsz, hozzájárulásod az 
adatkezeléshez bármikor visszavonhatod. 

Az adatokat arra használjuk, hogy rendszeresen megküldjük számodra a Hírlevelet, amelyben az 
Anthropolis Egyesület aktuális tevékenységeiről, programjairól, képzéseiről, kiadványairól, 
támogatási lehetőségekről tájékoztat. 

A Hírlevelet ún. Mail Chimp rendszeren keresztül küldjük ki, nyomon tudjuk követni a megnyitásokat, 
átkattintásokat. Ennek segítségével elemezni hogy tartalmaink, szolgáltatásaink mennyire érdekesek, 
sikeresek, illetve, hogy egyéb kommunikáció csatornáink mellett a hírleveles kommunikáció 
mennyire sikeres. A megnyitásokat és átkattintásokat azonban a profilodban nem tároljuk. 

 

4. Kiadványt rendelsz tőlünk 

Amikor kiadványt rendelsz az Anthropolistól az Anthropolis Egyesület a Te önkéntes hozzájárulásod 
alapján tárolja és kezeli 

 a vezeték- és keresztnevedet, 

 az email címedet, 

 a postacímed és számlázási címedet, 

 a telefonszámod. 

Az adataidat kérésedre töröljük, hozzájárulásod az adatkezeléshez bármikor visszavonhatod. Az 
esetleges számviteli bizonylatokat és azzal kapcsolatos adatokat azonban a számviteli törvény [2000. 
évi C. tv. 169. § (2)] értelmében a kiállítástól számított 8 évig meg kell őriznünk. 

Adataidat arra használjuk, hogy a megrendelt kiadványt megfelelő módon eljuttathassuk hozzád 
(postai vagy elektronikus úton). 

 Adataidat a továbbiakban arra használjuk, hogy a számodra is hasznosnak tűnő későbbi 
információkat (további rendezvények, megjelenő kiadványok, képzések stb.) eljuttassuk hozzád. 
Emellett értesítést küldünk számodra a kiemelten fontos változásokról (pl. adatkezelési tájékoztató 
frissítése). 

  

5. Digitális történetedet publikálod az Anthropolis Egyesület valamely csatornáján  

Amikor digitális történetmesélés képzésen veszel részt és elkészíted saját digitális történetedet 
(röviden: Film) a Te önkéntes hozzájárulásoddal, írásban rögzített beleegyezéseddel publikáljuk az 
Anthropolis Egyesület kezelésében levő honlapjain és/vagy vetítjük nyilvános rendezvényeken, 
használjuk oktatási célra. A publikáláshoz szükséges adatlapon rögzítjük: 

 a vezeték- és keresztnevedet, 

 a filmed címedet, 

 email címed, 

 döntésed a publikálás szintjéről (online / nyilvános rendezvény / oktatási cél) 

 aláírásod. 

Az adataidat kérésedre töröljük, hozzájárulásod az adatkezeléshez bármikor visszavonhatod.  



Az adatokat arra használjuk, hogy amennyiben szükséges kapcsolatba lépjünk veled az adott filmmel 
kapcsolatban. 

Az adatokat, a publikálás szintjét kérésedre bármikor módosítjuk, a filmet nyilvános hozzáférését 
töröljük. Az Anthropolis Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a film nyilvános hozzáférését 
megtagadja vagy törölje (ha az személyiségi, vagy szerzői jogokat sért, sérti mások emberi mivoltát, 
stb.).    

Az Anthropolis Egyesület a filmeket saját Youtube csatornájára tölti 
(https://www.youtube.com/channel/UCmTWbjnpBon3pAgmUZb2P-g), ezzel elfogadva a Google.com 
adatvédelmi irányelveit és szerzői jogi szabályait. A filmeket az Anthropolis Egyesület kezelésében 
működő www.anthropolis.hu, www.storycenter.hu, www.storycenter.info , 
www.digitalistortenetmeseles.hu és www.globnev.hu honlapokon publikálhatja. A filmek eredeti 
verzióját az Anthropolis Egyesület irodájában (1146 Budapest, Thököly út 58-60., II. emelet /216-
217.) őrzi és harmadik személynek nem adja át. 

 

ADATKEZELÉS és a JOGAID 

A megadott személyes adatokhoz az Anthropolis Egyesület munkatársai férhetnek hozzá a feladataik 
ellátása érdekében. Így például a pályázatkezelő munkatársai az ügykezelés érdekében. 

Az adataidat nem adjuk tovább sem feldolgozásra, sem más célból, kivéve, ha erre jogszabály minket 
erre kötelez (pl. rendőrségi megkeresés nyomozáshoz). 

Jogod van ahhoz, hogy tájékoztatást kérj az Anthropolis Egyesülettől: 

 milyen személyes adatodat 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési cél miatt, 

 milyen forrásból, 

 mennyi ideig kezeljük. 

 kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést. 

Jogod van ahhoz, hogy helyesbítést kérj az adataidban. 

Jogod van ahhoz, hogy kérd az adatait törlését, zárolását, megjelölését. 

Jogod van ahhoz, hogy tiltakozz az ellen, hogy a személyes adatodat felhasználjuk közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából. 

A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban jutasd el számunkra kérésed, legfeljebb 30 napon 
belül teljesítjük, és erről értesítést küldünk. Ha bármilyen panaszod van, vedd fel velünk a 
kapcsolatot. 

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 
1530 Budapest, Pf. 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu). 

Ha jogellenes adatkezelést tapasztalsz, polgári pert kezdeményezhetsz lakóhelyed szerinti 
törvényszék előtt (http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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Adatkezelésünk összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt.), 

 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, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet – ún. GDPR rendelet) 

  

Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület 

  

 


