ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK
Utolsó módosítás: 2014. június 15.

Jelen dokumentumban a WWF (WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, Budapest, 1141 Álmos vezér útja 69/A., Cégbírósági
bejegyzési szám: 5696) azokat az adatkezelési irányelveit rögzíti, amelyek a livingdanube.wwf.hu honlap – továbbiakban honlap - üzemeltetése
során annak felhasználóiról birtokába kerülő személyes és egyéb adatokra vonatkoznak.
1.

A WWF által gyűjtött adatok
1.1. A WWF által üzemeltetett honlap használata során a felhasználóra vonatkozó személyes és egyéb adatok tárolódhatnak a honlapot
kiszolgáló szervereken.
1.2. A rögzített adatok forrásukat tekintve a következők lehetnek:
1.2.1. A felhasználó által a regisztráció során, önkéntesen megadott és a szerverre juttatott adatok (név, e-mail cím), amelyek
történhetnek az adatok közvetlen, vagy Facebook azonosítás segítségével történő megadással.
1.2.2. A honlap használata során automatikusan létrejött napló- és eszközadatok.
1.2.2.1. A naplóadatok az oldal használatakor, illetve annak böngészőben történő megtekintésekor automatikusan a
szervernaplókban tárolódhatnak. Ilyen adatok között szerepelhetnek:




az oldal igénybevételének módjára vonatkozó adatok, (például a megtekintett oldalak és az azokon eltöltött idő)
a Felhasználó IP-címe
A Felhasználó böngészőjének egyedi azonosítására alkalmas „sütik” („cookie”-k).

1.2.2.2. Az eszközadatok például a Felhasználó hardvermodelljére, az operációs rendszerének verziójára, az egyedi
eszközazonosítókra, stb. vonatkozó adatokat jelenti.
1.3. A WWF az adatok gyűjtését adatkezelőként végzi és szavatolja, hogy a honlap üzemeltetése során rögzített személyes adatok kezelése
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával és a hatályos információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint történnek. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vette nyilvántartásba.
2.

Az adatok felhasználása
2.1. A gyűjtött személyes adatok felhasználása kizárólag WWF által és az alábbi céloknak megfelelően és időtartamig történhetnek:
2.1.1. Nem kereskedelmi célú hírlevél, edukatív és egyéb információk eljuttatása a honlap felhasználói számára e-mail útján
2.1.2. Az adatkezelés a honlap felhasználója által az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazás visszavonásáig történik.
2.2. A személyes adatok tekintetében WWF vállalja, hogy harmadik félnek kizárólag akkor adja át a gyűjtött adatok részét vagy egészét, ha
erre őt jogszabály kötelezi, vagy bíróság illetve hatóság jogszerűen utasítja.
2.3. Az automatikusan létrejött és rögzített adatok tekintetében WWF vállalja, hogy az adatokat a Felhasználóhoz köthetően semmilyen
formában nem adja át harmadik félnek, ugyanakkor felhasználhatja azokat összesítve, felhasználói azonosításra nem alkalmas módon
statisztikai adatként, amelyeket ilyen formában már megoszthat harmadik féllel. (Megjegyzés: Az "összevont, személyazonosításra nem
alkalmas információk" azok a felhasználói információk, amelyek már csoportosításra/összegzésre kerültek, és így a Felhasználóra
egyedileg már nem vonatkoztathatók, illetve őt azonosítható módon rá már nem utalnak.)
2.4. WWF minden tőle elvárható intézkedést megtesz az általa gyűjtött adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására, valamint
azok illetéktelen megváltoztatása, felfedése, illetve megsemmisítése elleni védelem érdekében, de az ilyen történések esetére kizárja
felelősségét.

3.

Az adatok törlése
3.1. A honlap felhasználója bármikor dönthet úgy, hogy a személyes adatainak útján WWF vagy annak megbízottja a továbbiakban ne keresse
meg őt, amelyet WWF részére egy erre irányuló lemondó nyilatkozat megküldésével tehet meg.
3.2. A honlap felhasználója az adatkezelést jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen eljuttathatja WWF
számára az panda@wwf.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásához a beazonosítás érdekében a felhasználó által a honlapon
keresztül megadott e-mail cím közlése kötelező. Szintén az panda@wwf.hu címen kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése vagy
tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a honlap felhasználója egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is
élhet.

4.

A Facebook azonosítással történő adatközlés esetéhez kapcsolódó további adatkezelési információk
4.1. WWF-nek nincs ismerete arról, hogy a honlap felhasználóiról a Facebook az azonosítási eljárása során, milyen adatok kerülnek rögzítésre
a Facebook részéről, illetve arról sincs tudomása, hogy ezen adatok milyen módon kerülnek az azonosításon túlmenően a későbbiekben
felhasználásra. Ezért WWF javasolja a honlapot Facebook azonosítással felhasználók számára, hogy jelen adatkezelési irányelvek
megismerésével párhuzamosan tájékozódjanak a Facebook adatkezelési irányelveiről is.

5.

Jelen adatkezelési irányelvek érvényessége és változtatása
5.1. WWF jelen adatkezelési irányelveit a kiadásának napjától esetleges megváltozásának napjáig gyűjtött adatokra vonatkoztatva
kifejezetten a livingdanube.wwf.hu honlappal kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenysége során érvényesíti.
5.2. WWF fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi irányelveit megváltoztassa.
Budapest, 2014. június 15.
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