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15/2014. (IX. 23.) Elnökségi határozat 

Az adatvédelmi szabályzatról 

A Magyar Patrióták Közössége elsődleges kötelességei között tartja számon az állampolgárok 

és különösen a szimpatizánsok adatainak védelmét, ezért az alábbi határozatot alkotja meg: 

 

I. FEJEZET 

SZERVEREINK ÁLTAL AUTOMATIKUSAN NAPLÓZOTT INFORMÁCIÓK 

 

1. § (1) Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt 

operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt.  

(2) Ezeket az információkat egyesületünk nem hasznosítja, illetve esetleges jelleggel, 

kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában, szolgáltatásaink esetleges 

hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.  

2. § Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem 

kapcsoljuk össze. 

 

II. FEJEZET 

AZ ELEKTRONIKUS SÜTEMÉNYEK (COOKIE) 

 

3. § (1) Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett elektronikus süteményt 

(cookie) helyeznek el felhasználóink számítógépén. Az elektronikus sütemények kizárólag a 

felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink 

működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.  

(2) Az elektronikus sütemények fogadásának felhasználói tiltása szolgáltatásaink 

igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni és a 

regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni csak elektronikus süteményeket fogadó 

számítógépről lehetséges. 
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III. FEJEZET 

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁS 

 

4. § (1) Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez (pl. hírlevél) felhasználóinknak regisztrációs 

kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb 

körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. 

(2) Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, 

hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket. 

5. § (1) A cikkoldalakon található Facebook Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a 

Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél a Magyar Patrióták Közössége által 

kiadott és ajánlott regisztrációs módszert használja, ennek megfelelően a Facebook által 

meghatározott „alap adatok” körébe tartozó adatokat veszi át és tárolja le saját 

rendszerében.   

(2) Minden Facebook-os aktivitás esetében a Magyar Patrióták Közössége közzétehet a 

felhasználó személyi oldalán, ezt a Facebook oldalon belül a felhasználók le tudják tiltani. 

 

IV. FEJEZET 

A FELHASZNÁLÓK EGYEDI ELÉRÉSÉRE ALKALMAS ADATOK 

 

6. § (1) A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag 

a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó 

előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem 

adjuk át.  

(2) Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben 

tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a 

felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre 

számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó 

hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást.  

(3) Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára 

való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a 

hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene. 

7. § (1) A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az 

adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például online aláírás).  

(2) Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, 

azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. 

 

V. FEJEZET 

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

8. § (1) A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden 

felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe.  
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(2) A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a 

www.magyarpatriotak.hu  jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat 

sokszorosítani. 

 

VI. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK (LINK) 

9. § Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más 

szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a 

Magyar Patrióták Közössége nem vállal felelősséget. 

Budapest, 2014. szeptember 23. (Hatálybalépés: 2014. szeptember 24-én.) 

P.H. 

 …………………………………………… ……………………………………………  
 Elnök Titkár 


