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A  PILnet  egy  amerikai  székhelyű  (501  c  3)  nonprofit  szervezet  (EIM:  20-5087783),  fiók  irodákkal               
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Az   ada�eldolgozás   elvei  
A  PILnet  az  Ön  személyes  adatai  feldolgozásában  a  jogszerűség,  a  méltányosság  és  az  átláthatóság               
nemzetközi  elveit  tartja  szem  elő�.  Személyes  adatokat  kizárólag  konkrét,  meghatározo�  és  törvényes             
célokra  gyűjtünk.  A  PILnet  személyes  adatainak  feldolgozása  során  az  adatok  minimalizálásának  és             
pontosságának  elvét  köve�.  Szervezetünk  elsősorban  az  Egyesült  Államokban  és  az  EU-tagállamokban            
a  szabályozók  által  megkövetelt  adatvédelmi  intézkedéseket  hajtja  végre,  de  egyenlő  figyelmet  fordít             
a  személyes  védelmére  vonatkozó  szabályok  kidolgozására  más  országokban,  köztük  Oroszországban           
és  Kínában.  Az  adatvédelem  globális  probléma,  és  a  PILnet,  mint  közérdekű  szervezet  kiemelt              
figyelmet  fordít  erre  a  témára  a  projektek  végrehajtása  és  globális  működés  során.  A  személyes               
adatokat  olyan  módon  dolgozzuk  fel,  amely  biztosítja  az  adatok  integritásának  és  �tkosságának             
megfelelő  szintjét.  Mi,  mint  adatkezelő,  teljesítjük  azt  a  köteleze�ségünket,  hogy  a  vonatkozó  nemze�              
és  nemzetek  fele�  törvények  és  iránymutatások  szerin�  ada�eldolgozási  tevékenységért  felelősséget           
vállalunk.  

 

A   szabályzatban   használt   kifejezések  
„ Személyes  adatok”:  minden  azonosíto�  vagy  azonosítható  természetes  személyre  vonatkozó          
információ.  Az  azonosítható  természetes  személy  olyan  személy,  aki  közvetlenül  vagy  közvetve            
azonosítható,  különösen  egy  olyan  azonosítóra  hivatkozva,  mint  például  név,  azonosító  szám,            
helyadatok,  online  azonosító  vagy  egy  vagy  több  olyan  tényezőre  hivatkozva,  amely  jellemző             
tulajdonsága  a  természetes  személy  iden�tásának  úgymint  fizikai,  fiziológiai,  gene�kai,  mentális,           
gazdasági,   kulturális   vagy   társadalmi   sajátosság.  

 
„ Feldolgozás”:  minden  olyan  művelet  vagy  műveletek,  amelyet  személyes  adatokon  vagy  személyes            
adatok  halmazain  hajtanak  végre,  akár  automa�zált  eszközökkel  akár  nem,  legyen  az  gyűjtés,  rögzítés,              
szervezéssel  kapcsolatos  cselekedet,  strukturálás,  tárolás,  adaptálás  vagy  módosítás,  visszakeresés,          
konzultáció,  felhasználás,  továbbítás,  terjesztés  vagy  más  módon  hozzáférhetővé  tétel,  összehangolás           
vagy   kombinálás,   korlátozás,   törlés   vagy   megsemmisítés.  
 
„Adatkezelő”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  hatóság,  ügynökség  vagy  más  szerv,  amely  egyedül               
vagy  másokkal  együ�  meghatározza  a  személyes  adatok  feldolgozásának  céljait  és  eszközeit.            
Amennyiben  az  ilyen  feldolgozás  célját  és  eszközeit  az  Európai  Unió  vagy  a  tagállamok  joga  határozza                
meg,  az  adatkezelőt  vagy  a  kinevezésre  vonatkozó  különleges  kritériumokat  az  Európai  Unió  vagy  a               
tagállamok   joga   írhatja   elő.  
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„ Ada�eldolgozó ”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  hatóság,  ügynökség  vagy  más  szerv,  amely  az               
adatkezelő   nevében   feldolgozza   a   személyes   adatokat.  

Az  adatalany  „beleegyezése”:  az  érinte�  kívánságának  szabadon  megado�,  konkrét,  tájékozo�  és            
egyértelmű  megjelölése,  amellyel  nyilatkoza�al  vagy  egyértelműen  jóváhagyó  intézkedéssel         
beleegyezik   a   vele   kapcsolatos   személyes   adatok   feldolgozásába.  
 

A   személyes   adatok   feldolgozásának   célja   és   jogalapja  
A  PILnet  adatbázisa  globális  működésének  eredményeként  személyes  adatokat  tartalmaz  (például           
PILnet  eseményeken  való  részvétel,  pro  bono  ügyek  leadása,  jelentkezés  online  pro  bono             
konzultációra,  levelezés  a  PILnet-tel, feliratkozás  az  online  hírlevelekre  a  Mailchimp  által  üzemeltete�             
online  pla�ormon  keresztül stb.).  Ezen  tevékenységek  alapján  az  Ön  adatai  bekerülnek  a  PILnet              
globális   pro   bono   adatbázisába,    hogy   az   alábbi   szolgáltatásokat   tudjuk   Önnek   nyújtani:  

➢ Pro   bono   hírlevelek   küldése  
➢ Meghívó   küldése   helyben   és   világszerte   tarto�   rendezvényekre,   konferenciákra,   tréningekre  
➢ Tájékoztatás   pro   bono   adománygyűjtési   lehetőségekről  
➢ Pro   bono   lehetőségek   felajánlása   világszerte  
➢ Online   felmérések   elvégzése   a   civil   társadalom   pro   bono   igényeinek   összegyűjtésére  

 

A  jelenlegi  megkeresés  a  “Pro  Bono  Péntek”  című  kezdeményezése  keretében  történik,  melynek             
célja,  hogy  hazai  nonprofit  szervezetek  pro  bono  jogi  támogatásban  részesüljenek  részben  a  Covid              
19  vírus  okozta  veszélyhelyzet/jogi  bizonytalanság  enyhítése  céljából.  A  személyes  adatok  (név  és             
személyes  e-mail  cím)  csak  a  szerveze�el  való  kapcsola�elvétel,  illetve  pro  bono  jogi  támogatás  (pl.               
ügyfelvétel,  konzultáció)  lebonyolítása  és  dokumentálása  céljából  kerülnek  feldolgozásra.  A          
segítségnyújtás  ténye  a  jogterület  meghatározásával  a  PILnet  adatbázisban  rögzítésre  kerül           
sta�sz�kai/hatékonysági   kimutatások   elkészítése   céljából.   

Az  ügyvéd  és  az  ügyfél  közö�  közvetlen  kommunikáció  ügyvédi  �tkot  képez,  mely  konzultáción  a               
PILnet   nem   vesz   részt   és   nem   ellenőriz.   

A  globális  pro  bono  adatbázisból  bármikor  kérhe�  törlését  (leiratkozhat)  e-mailt  küldve  a             
dataprotec�on@pilnet.org  email  címre  vagy  használja  a  leiratkozási  opciót,  amely  a  PILnet  online             
média   hírleveleinek    alján   található.  

 

A   PILnet   kommunikációjának   címze�jei  
A  PILnet  elsősorban  a  globális  jogi  közösség  számára  kínák  tartalmat,  amely  főként,  de  nem               
kizárólagosan  jogi  szakértőket,  ügyvédeket,  jogi  egyetemeket,  oktatókat,  kamarai  �sztviselőket,          
törvényhozókat,  jogi  gyakornokokat  stb.  jelent.  Ugyanígy  nem  kizárólagosan,  de  célközönségnek           
számítanak  a  pro  bono  és  a  közérdekű  szolgáltatásokat  igénybe  vevők,  mint  például  a  helyi  és                
nemzetközi  nem  kormányza�  szervezetek  képviselői,  a  helyi  közösségek  ak�vistái  és  csoportjai,  a             
szociális   vállalkozók   és   a   vállalkozások.  
 
  
Ada�ovábbítás   harmadik   országokba  
A  PILnet  az  Egyesült  Államokban  dolgozza  fel  az  adatokat,  és  alkalmanként  a  Budapesten              
(Magyarországon)  működő  irodán  keresztül.  A  személyes  adatok  feldolgozása  során  a  PILnet  szigorúan             
betartja  az  amerikai  és  európai  jogot.  Tudnia  kell  arról,  hogy  2016-ban  az  Európai  Unió  és  az  Egyesült                  
Államok  képviselői  aláírták  az  adatvédelmi  pajzs  megállapodást  (Privacy  Shield  Agreement),  amely            
hivatalos  védelmet  nyújt  az  uniós  polgárok  számára,  ha  az  adatokat  az  amerikai  jogi  személyek               
dolgozzák   fel.  



 
 
 
 
 
A   személyes   adatok   tárolásának   /   feldolgozásának   időtartama  
A  PILnet  Global  Pro  Bono  adatbázisába  bekerült  adatokat  3  évig  dolgozzuk  fel  a  legutóbbi               
tevékenység  időpontjától  kezdve.  3  év  inak�vitás  után  (például  a  PILnet  e-hírlevelének  vagy  pro  bono               
ügyek  listájának  megnyitása  nélkül)  a  PILnet  az  adatbázisából  törli  az  Ön  adatait.  A  globális  pro  bono                 
adatbázisból  bármikor  leiratkozhat  e-mailt  küldve  a  következő  címre:  dataprotec�on@pilnet.org,  vagy           
használja   a   PILnet   online   hírleveleiben   közzéte�   leiratkozási   lehetőséget.  

 

Profilalkotás  
Az  Európai  Unió  szabályozása  szerint  a  profilalkotás  a  személyes  adatok  automa�zált  feldolgozásának             
bármely  formáját  jelen�,  amely  a  személyes  adatok  felhasználásával  személyes  szempontokat  értékel            
a  természetes  személyre  vonatkozóan,  különös  tekinte�el  a  természetes  személy          
munkakörülményeinek  elemzésére  vagy  előrejelzésére  mint  például  gazdasági  helyzet,  egészség,          
személyes   preferenciák,   érdekek,   megbízhatóság,   viselkedés,   helyszín   vagy   mozgások.  

A   PILnet   nem   regisztrálja   tagjait   a   Global   Pro   Bono   adatbázisában   előzetes   beleegyezés   nélkül.  

 
Az   Ön   jogai   ezen   tájékoztató   alapján  
A  tájékoztatáshoz  való  jog:  felkereshe�  a  PILnet-et  és  megkérdezhe�,  hogy  milyen  személyes  adatokat              
gyűjtenek  Önről,  hogyan  használják,  mennyi  ideig  őrzik  meg,  és  hogy  megosztják-e  azokat  harmadik              
féllel.  
 
Önnek   joga   van   megkérni   a   PILnet-et,   hogy   hozzáférjen   a   személyes   adataihoz.  
 
Önnek  joga  van  az  Ön  adatainak  helyesbítését  kérni,  ha  felfedezi,  hogy  a  PILnet  által  birtokolt                
információ   pontatlan   vagy   hiányos.   A   kérését   30   napon   belül   teljesítjük.  
 
Önnek  joga  van  arra,  hogy  bizonyos  körülmények  közö�  kérje  a  PILnet-től,  hogy  törölje  személyes               
adatait,  például  amikor  az  adatok  már  nem  szükségesek,  jogellenesen  kerültek  feldolgozásra,  vagy             
már   nem   felelnek   meg   a   jogszerű   alapnak,   amely   alapján   azokat   összegyűjtö�ék.  
 
Önnek   joga   van   kérni,   hogy   a   PILnet   korlátozza   a   személyes   adatai   felhasználásának   módját.  
 
Önnek  joga  van  a  személyes  adatok  személyes  célú  megszerzéséhez  és  újra  felhasználásához,             
különféle  szolgáltatásokon  keresztül.  Ez  a  jog  csak  azokra  a  személyes  adatokra  vonatkozik,  amelyeket              
a   PILnet-nek   egy   szerződés   vagy   egy   beleegyezés   alapján   ado�   meg.  
 
Önnek  joga  van  kifogást  emelni  személyes  adatainak  feldolgozása  ellen,  amelyet  a  jogos  érdekek  vagy               
a   feladat   végrehajtása   során   gyűjtö�ek   össze   a   hatósági   érdekek   /   gyakorlatok   érdekében.  
 
 
Információ   az   adatvédelmi   hatóságokról   és   a   rendelkezésre   álló   jogorvoslatokról  

Amerikai  állampolgárok  a  Szövetségi  Kereskedelmi  Bizo�sághoz  (Federal  Trade  Commission)          
fordulhatnak:  
h�ps://www.�c.gov/news-events/media-resources/iden�ty-the�-and-data-security/filing-complaint  

Amerikai  Kereskedelmi  Minisztérium  (U.S.  Department  of  Commerce)  |  Adatvédelmi  pajzs  (EU-U.S.            
Privacy   Shield)   |   1401   Cons�tu�on   Avenue,   N.W.   |   20001.   Szoba   |   Washington,   D.C.   20230  

 



 
 
 
Európai   Uniós   polgárok   a   nemze�   adatvédelmi   hatóságokhoz   fordulhatnak:  
h�p://ec.europa.eu/newsroom/ar�cle29/item-detail.cfm?item_id=612080  

 

Más   országok   állampolgárai:   
Kérjük,  tájékozódjon  az  Ön  adatvédelmi  jogairól  és  a  rendelkezésre  álló  jogorvoslatokról  a  nemze�              
adatvédelmi   hatóságnál.  

 

Ha  úgy  találja,  hogy  a  PILnet  jelenlegi  adatvédelmi  gyakorlata  megsérte�e  az  Ön  információs              
önrendelkezési  jogait,  forduljon  hozzánk,  hogy  azt  azonnal  orvosulhassuk.  A  PILnet  megvizsgálja  a             
kérését  és  30  napon  belül  válaszol  Önnek.  Ha  nem  elégede�  a  válasszal,  forduljon  az               
Adatvédelmi/Fogyasztóvédelmi   Hatósághoz   tanácsért   és/vagy   panasz   benyújtása   vége�.  

 


