Adatvédelmi tájékoztató
A Független Újságírók Alapítványa mint a www.sosinet.hu honlap üzemeltetője jelen
nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és
a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
1. Az Adatkezelő
Az adatok kezelője a Független Újságírók Alapítványa székhely: 1088 Budapest, Vas utca 6.
képviseli: Móricz Ilona, e-mail: sosinet1/kukac/gmail.com, Telefon: 36-1-317-5448)
(továbbiakban: Adatkezelő).
2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a
felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó
számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a
felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer
automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja
össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére
használja.
Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak
igénybevételét biztosítja. A cookie-t a felhasználó maga a beállításokból bármikor törölheti.
A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl
bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás
ismeretében történik.
3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak
kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen,
kizárólag statisztikai célokból történik.
4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja,
hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját
bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg, egyes cookie-k 6
hónap múlva, egyebekben a cookie-k 2 év múlva automatikusan törlődnek.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre
A technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő
munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.
Személyes adatokat – a munkatársakon és közreműködőn kívül – az Adatkezelő harmadik
személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező
adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden
egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja,

szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
7. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az INTREX-Hosting Kft. (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u.
49/3, adószám: 13929646-2-07) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren
tároljuk.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez
fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést
orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik
vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Az Adatkezelő kötelezettségeire és az
érintett jogaira vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó
sosinet1/kukac/gmail.com e-mail címre jutassa el.
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10. Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen
tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az
Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2010. január 28. napjától hatályos.

