
A   PILnet   adatvédelmi   tájékoztatója   

A   2020.   november   27-én   a   Zoom   platformon   megrendezésre   kerülő   Európai   Pro   Bono   Hét   
magyarországi   eseményével   kapcsolatban.   
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Adatkezel ő    elérhet ő ségei:    A   PILnet   egy   amerikai   székhely ű    (501   c   3)   nonprofit   szervezet   
(EIM:   20-5087783),   fiók   irodákkal   Londonban   (Egyesült   Királyság),   Budapesten   
(Magyarország),   Hong   Kongban   (Kína).     

Fő�sztviselő :   Garth   Meintjes,   elnök   
Székhely :   199   Water   Street,   11th   Floor,   New   York,   NY   10038   USA   
Telefon :   Tel:   +1   212   803   5380,   Fax:   +1   212   803   5381   
Kapcsola�artási   cím   (adatvédelmi   kérdésekben) :    dataprotec�on@pilnet.org     

A   PILnet   az   Ön   személyes   adatai   feldolgozásában   a   jogszer ű ség,   a   méltányosság   és   az   
átláthatóság   alapelveit   tartja   szem   el ő tt.   Személyes   adatokat   kizárólag   konkrét,   meghatározott   
és   törvényes   célokra   gy ű jtünk.   A   PILnet   személyes   adatok   feldolgozása   során   többek   között   az   
adattakarékosság   és   a   pontosság   alapelveit   követi.   Az   adatvédelem   globális   kihívás,   ezért   a   
PILnet,   mint   közhasznú   szervezet   kiemelt   figyelmet   fordít   erre   projektek   végrehajtása   és   globális   
m ű ködés   során.   A   személyes   adatokat   olyan   módon   dolgozzuk   fel,   amely   biztosítja   az   adatok   
integritásának   és   titkosságának   megfelel ő    szintjét.   Mi,   mint   adatkezel ő ,   teljesítjük   azt   a   
kötelezettségünket,   hogy   a   vonatkozó   nemzeti   és   nemzetközi   adatvédelmi   szabályozás   alapján   
adatkezelési   tevékenységünkért   felel ő sséget   vállalunk.     

A   szabályzatban   használt   kifejezések   

  „ Személyes   adatok”:    .   azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személyre   („érintett”)   
vonatkozó   bármely   információ;   azonosítható   az   a   természetes   személy,   aki   közvetlen   vagy   
közvetett   módon,   különösen   valamely   azonosító,   például   név,   szám,   helymeghatározó   adat,   
online   azonosító   vagy   a   természetes   személy   testi,   fiziológiai,   genetikai,   szellemi,   
gazdasági,   kulturális   vagy   szociális   azonosságára   vonatkozó   egy   vagy   több   tényező   
alapján   azonosítható.   

  
„adatkezelő ”:   az   a   természetes   vagy   jogi   személy,   közhatalmi   szerv,   ügynökség   vagy   
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bármely   egyéb   szerv,   amely   a   személyes   adatok   kezelésének   céljait   és   eszközeit   önállóan   
vagy   másokkal   együtt   meghatározza;   ha   az   adatkezelés   céljait   és   eszközeit   az   uniós   vagy   
a   tagállami   jog   határozza   meg,   az   adatkezelőt   vagy   az   adatkezelő   kijelölésére   vonatkozó   
különös   szempontokat   az   uniós   vagy   a   tagállami   jog   is   meghatározhatja;   

  
„adatfeldolgozó” :   az   a   természetes   vagy   jogi   személy,   közhatalmi   szerv,   ügynökség   vagy   
bármely   egyéb   szerv,   amely   az   adatkezelő   nevében   személyes   adatokat   kezel;   

  
„az   érintett   hozzájárulása”:    az   érintett   akaratának   önkéntes,   konkrét   és   megfelelő   
tájékoztatáson   alapuló   és   egyértelmű   kinyilvánítása,   amellyel   az   érintett   nyilatkozat   vagy   a   
megerősítést   félreérthetetlenül   kifejező   cselekedet   útján   jelzi,   hogy   beleegyezését   adja   az   
őt   érintő   személyes   adatok   kezeléséhez;   
  

A   személyes   adatok   feldolgozásának   célja    a   2020.   november   27-én   megrendezésre   
kerülő   Európai   Pro   Bono   Hét   magyarországi   eseményének   gördülékeny   lebonyolítása.   

  

Az   eseményhez   kapcsolódó   adatkezelésekről:   

A. A   rendezvény   az   online   térben    nyilvános    Zoom   esemény,   azonban   
megosztása,   másolása,   keretben   történő   megosztása   (framing)   kizárólag   az   
adatkezelő   előzetes   engedélye   alapján   lehetséges;   

B. Zoom   esemény   képi-   és   hanganyaga   az   alább   megjelölt   adatfeldolgozók   által   
rögzítésre   kerül;   

C. PILnet,   mint   adatkezelő   a   rögzített   audiovizuális   anyagot   az   esemény   
megrendelését   követő   1   évig   felhasználja   a   pro   bono   munka   magyarországi   
népszerűsítésére   video   prezentáció,   és/vagy   podcast   formátumban;  

D. A   kerekasztalhoz   kapcsolódó   Zoom   link   megnyitásával   ön   hozzájárul   a   Zoom   
informatikai   rendszerének   működéséhez   feltétlenül   szükséges   
adatkezeléshez.További   tájékoztató   (angol   nyelven):    GDPR   Compliance   
(zoom.us)   

E. A   PILnet   a   rendezvényhez   kapcsolódó   részvételt   dokumentáló   külön   
adatkezelést   (pl.   résztvevői   lista)   nem   végez;   

Adatfeldolgozók:     

Hegymegi-Barakonyi   és   Társa   Baker   McKenzie   Ügyvédi   Iroda,   Budapest   Dorottya   utca   6.   
1051   Budapest   Hungary   Tel:   +36   1   302   3330,    Fax:   +36   1   302   3331   

Zoom,   San   Jose   Headquarters,   55   Almaden   Boulevard,   6th   Floor,   San   Jose,   CA   95113   
+1.888.799.9666   |    info@zoom.us ,   Zoom   adatvédelmi   tisztviselője:   Lynn   Haaland   email:   
privacy@zoom.us.   

https://zoom.us/gdpr
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A   PILnet   kommunikációjának   címzettjei    A   PILnet   els ő sorban   a   globális   jogásztársadalom   
számára   kínál   tartalmat,   amely   f ő ként,   de   nem   kizárólagosan   jogi   szakért ő ket,   ügyvédeket,   
jogi   egyetemeket,   oktatókat,   kamarai   tisztvisel ő ket,   jogalkotókat,   jogi   gyakornokokat   stb.   
jelent.   Ugyanígy   nem   kizárólagosan,   de   célközönségnek   számítanak   a   pro   bono   és   a   
közérdek ű    szolgáltatásokat   igénybe   vev ő k,   mint   például   a   helyi   és   nemzetközi   nem   
kormányzati   szervezetek   képvisel ő i,   a   helyi   közösségek   aktivistái   és   csoportjai,   a   szociális   
vállalkozók   és   a   vállalkozások.     

Adattovábbítás   harmadik   országba    A   PILnet   az   Egyesült   Államokban   dolgozza   fel   a   
működése   során   megismert   személyes   adatokat.    A   személyes   adatok   feldolgozása   során   a   
PILnet   szigorúan   betartja   az   amerikai   és   európai   jogszabályok   előírásait.   Tudnia   kell   arról,   
hogy   2016-ban   az   Európai   Unió   és   az   Egyesült   Államok   képvisel ő i   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.    Figyelem!      Az   
Európai   Unió   Bírósága   nemrégiben   megsemmisítette   a   fentebb   említett   Privacy   Shield   
Megállapodást.   Ez   alapján    a    PILnet   felülvizsgálja   a   működése   során   zajló   
adattovábbításokat   és   a   személyes   adatokat   érintő   továbbítást   szavatoló   intézkedéseket   tesz   
,   illetve   elérhető    jogi   garanciákat   alkalmaz   pl.   általános   adatvédelmi   kikötéseket   (SCC),   
megfelelőségi   határozatokat,   stb.     

Profilalkotás    

A   PILnet   nem   végez   profilalkotást   az   érintettek   tájékoztatása   és   el ő zetes   hozzájárulása   nélkül.     

Az   Ön   érintetti    jogai   ezen   tájékoztató   alapján   

A   tájékoztatáshoz   való   jog:   felkeresheti   a   PILnet-et   és   megkérdezheti,   hogy   milyen   személyes   
adatokat   gy ű jtenek   Önr ő l,   azokat   hogyan   használják,   mennyi   ideig    ő rzik   meg,   és   hogy   
megosztják-e   azokat   harmadik   féllel.     

Önnek   joga   van   ahhoz,   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   hajtjuk   végre.     

Önnek  joga  van  arra,  hogy  bizonyos  körülmények  között  kérje  a  PILnet-t ő l,  hogy  törölje               



személyes  adatait,  például  amikor  az  adatok  már  nem  szükségesek,  jogellenesen  kerültek             
feldolgozásra,  vagy  már  nem  felelnek  meg  a  jogalapnak,  amely  alapján  azokat             
összegy ű jtötték.     

Önnek   joga   van   kérni,   hogy   a   PILnet   korlátozza   a   személyes   adatai   felhasználásának   
módját.     

Információ   az   adatvédelmi   hatóságokról   és   a   rendelkezésre   álló   
jogorvoslatokról    

Amerikai   állampolgárok   a   Szövetségi   Kereskedelmi   Bizottsághoz   (Federal   Trade   
Commission)   fordulhatnak:   
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/identity-theft-and-data-security/filing-complain 
t     

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

Európai   Uniós   polgárok   a   nemzeti   adatvédelmi   hatóságokhoz   
fordulhatnak:   
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080     

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

  
Magyar   állampolgároknak:     
Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatóság   
1055   Budapest,   Falk   Miksa   u.    9-11.   
e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu   
1363   Budapest,   Pf.   9.   
  

Ha   úgy   találja,   hogy   a   PILnet   jelenlegi   adatkezelési   gyakorlata   megsértette   az   Ön   információs   
önrendelkezési    jogait,   forduljon   hozzánk,   hogy   hibánkat   azonnal   orvosulhassuk!   A   PILnet   
megvizsgálja   a   kérését   és   30   napon   belül   válaszol   Önnek.   Ha   nem   elégedett   a   válasszal,   
forduljon   az   Adatvédelmi   Hatósághoz   tanácsért   és/vagy   panasz   benyújtása   végett.   Panaszával   
bírósághoz   is   fordulhat.     

  



- Jelen   adatkezelési   tájékoztató    elsősorban   magyar   állampolgárok   számára   készült   
az   Európai   Parlament   és   a   Tanács   2016.   április   27-i   (EU)   2016/679   Rendelete   
alapján   

  


