Adatvédelmi nyilatkozat
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI
Együttesen kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak
megfelelően járjon el.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI ezúton tájékoztatja az MTA
Cloud honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése
körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és
technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Adószám: 15327064-2-43
Email: info@cloud.mta.hu
Az adatkezelés jogalapja, meghatározása
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a
felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap
használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon
találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok
adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.
Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A felhasználó által megadott személyes adatok körébe tartozik a felhasználó neve és
elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím) regisztrációs és kapcsolattartási célokból. Az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI fenti adatokat kizárólag az előre
meghatározott céllal összefüggésben használja fel.
A honlap használata során az adatkezelő 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 más adatokkal, a
felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített
adatokat MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre,
annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.
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A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az
adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött
információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI figyelmet fordít az általa kezelt
elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat kéretlen reklámüzenet
küldésére nem használja fel.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan
felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére az
MTA Wigner Fizikai Kutatóköz pont által kijelölt személyek jogosultak.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság
A megadott személyes adatokat az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI
harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, azokat
nem teszi közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen
rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott
terjedelemben.
A két szervezet együttesen minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók
által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az
adatok tárolása során. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA SZTAKI védeni
törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az Info.tv 3.
§. 9. pontja szerinti Adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont adatparkjában telepített, 24 órás őrzéssel védett
szerveren tárolja.
A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a
jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig
megőrzi.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja
Levelezési cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.
1525 Budapest, Postafiók 49.
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E-mail: info@cloud.mta.hu
Telefon: +36 1 392 2556
A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).
E-mail címek felhasználása
Az adatkezelő a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld
elektronikus levelet, kivéve a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó emaileket, valamint a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó
a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi
nyilatkozatban foglaltakat.
Fogalmak
1. Személyes adat:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba
hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2. Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
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adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
6. Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
7. Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
8. Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
9. Adatzárolás:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából.
10. Adatmegsemmisítés:
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
12. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
13. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
14. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
15. Cookie:
Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap
tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye
a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat,
jelszavainkat. A cookiek segítségével célzott/személyre szabott reklámkampányok is
kivitelezhetők.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2016. július 1.
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