
 

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat 

a bizottsági weboldalak használata tárgyában indított nyilvános konzultáció (a 

továbbiakban: a konzultáció) kapcsán 

1. A KONZULTÁCIÓ CÉLJA 

A jelen konzultáció a bizottsági weboldalak használatáról hivatott információkat gyűjteni. A 

konzultációért adatkezelői minőségben a Kommunikációs Főigazgatóság „COMM A/5, 

EUROPA portál” elnevezésű csoportjának vezetője tartozik felelősséggel. A konzultáció 

során beérkező észrevételeket az Európai Bizottság az általa üzemeltetett weboldalak 

minőségének javítására kívánja használni.  

A konzultációban való részvétel önkéntes.  

Tekintettel arra, hogy az online konzultáció során személyes adatok gyűjtésére és 

feldolgozására kerül sor, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2009/136/EK irányelvet és a 

személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az 

egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2001/45/EK 

rendeletet kell alkalmazni. 

A jelen konzultáció megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban végzett 

személyesadat-feldolgozásra az Európai Unióról szóló szerződés 1. és 11. cikkével 

összhangban a Bizottság irányításához és működéséhez van szükség, a Szerződések, 

konkrétabban az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 13. cikke, valamint az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 244–250. cikke által a Bizottságra ruházott hatásköröknek 

megfelelően.  

2. MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN TECHNIKAI ESZKÖZÖK 

SEGÍTSÉGÉVEL FOLYIK AZ ADATGYŰJTÉS? 

A konzultáció lebonyolításához az Európai Bizottság harmadik fél eszközét (SurveyMonkey) 

veszi igénybe. A válaszadók így a SurveyMonkey által működtetett internetes oldalon töltik ki 

a konzultációhoz készült kérdőívet. Felhívjuk a figyelmet, hogy az említett harmadik fél 

eszközére külön adatvédelmi szabályok vonatkoznak. A konzultációban való részvétel 

önkéntes.  

A konzultációs kérdőívet tartalmazó webes felület úgy van kialakítva, hogy az nem rögzíti 

automatikusan az IP-címeket vagy az e-mail címeket.  

A kérdőív kitöltését követően így a válaszadók maguk dönthetik el, hogy a Bizottság 

weboldalaival kapcsolatos későbbi felmérésekhez meg kívánják-e adni e-mail címüket. Erre 

semmi nem kötelezi őket. Az önkéntes alapon megadott e-mail címekhez pedig külső felek 

egyáltalán nem férhetnek hozzá.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/


A SurveyMonkey ún. cookie-kat alkalmaz a webhelyén. A webhelyen alkalmazott cookie-k 

típusával kapcsolatban itt talál részletes információkat.  

Az EUROPA portál a felhasználókat előugró ablakok formájában értesíti erről a 

konzultációról, amelyekhez cookie-kat alkalmaz. A cookie-k semmilyen személyes adatot 

nem tárolnak és csak a konzultáció időtartama alatt, három hétig élnek.  

3. KI FÉR HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKHOZ, ÉS KI KAPJA MEG 

AZOKAT? 

A jelen konzultáció során összegyűjtött személyes adatok és információk mindegyikéhez csak 

a felhasználók meghatározott csoportja kap hozzáférést felhasználói azonosító/jelszó révén. 

Ez azonban nem zárja ki az adatok továbbításának lehetőségét azon szervek felé, amelyeket 

az európai uniós jogszabályok nyomonkövetési és ellenőrzési feladatokkal ruháztak fel. Az 

említett felhasználók közé a főigazgatóság konzultációt szervező csoportjának („Europa” – 

COMM. A/5) tagjai tartoznak.  

A személyes adatok továbbítására az említett felhasználói körön és jogi kereteken kívül nem 

kerül sor.  

Az Európai Bizottság nem ad át személyes adatokat harmadik félnek közvetlen üzletszerzés 

(direkt marketing) céljára. 

4. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK VÉDELMÉT? 

Az összegyűjtött személyes adatok és a fentiekben említett konzultációval kapcsolatos 

minden információ tárolására az adatfeldolgozó feladatát betöltő, fent említett külső 

alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok 

védelmét és titkosságát a 45/2001/EK rendeletben előírtaknak megfelelően. 

5. HOGYAN LEHET A MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT ELLENŐRIZNI, MÓDOSÍTANI, ILLETVE 

TÖRÖLNI? 

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket 

tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja azokat, kérjük, az alábbiakban 

megadott elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, és 

pontosan ismertesse kérését.  

6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT? 

A válaszadók a kérdőív kitöltését követően eldönthetik, hogy későbbi kutatásokban való 

részvétel céljából meghagyják-e e-mail címüket.  

Ez a személyes adat felkerül arra az elérhetőségi adatokat tartalmazó listára, amelyhez a 

Bizottság belső munkatársai férhetnek hozzá, hogy a Bizottság weboldalaival kapcsolatos 

későbbi kutatásokhoz felvegyék a kapcsolatot. Az adatokat a konzultáció lezárultát követően 

egy évig őrizzük meg.  

http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


7. ELÉRHETŐSÉGEINK ÉS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Ha kérdése van a konzultációval, az annak során feldolgozott információkkal vagy jogaival 

kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot 

az adatkezelő felügyelete alatt dolgozó illetékes munkatársainkkal:  

Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, „EUROPA portál” csoport    

E-mail postafiók – EB – internetes tartalmak ésszerűsítése   

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

