ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

amelyet kiadott a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (székhelye: 1114 Budapest,
Szabolcska Mihály utca 7., a továbbiakban: „Adatkezelő").
Preambulum
Az Adatkezelő tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.
Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást ad arról, hogy egyesületi tagjairól,
felhasználóiról és ügyfeleiről milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezel; ezeket az
adatokat milyen célra használja, kinek adhatja át, továbbá arról, hogy az Érintettnek milyen
jogai vannak a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.
Adatkezelő

egyesületi

magánszemélyeket
érdekvédelmi
személyes

formában

tömörít

teendőket

tárgyalások,

és

lát

számukra

el.

írásos

működő
A

tagok

társadalmi

szervezet,

közösségszervező,

szakmai

magánszemélyként,

állásfoglalások

és

amely

önállóan

kutatómunka

leginkább

tanácsadó

és

elsődlegesen

segítségével

végzik

családfakutató tevékenységüket, mely tevékenység során szükségszerűen nagy mennyiségű
személyes adatot kell kezelniük. A tagok által végzett adatkezelési tevékenység nem
Adatkezelő felelősségi köre, az nem tartozik jelen adatvédelmi iránymutatás hatálya alá,
oda kizárólag az Adatkezelő tisztségviselői által az egyesület számára az adminisztrációs
tevékenység során végzett, illetve az Adatkezelő honlapján (www.macse.hu) keresztül
folytatott adatkezelői tevékenység tartozik.
Adatkezelő a tisztességes adatkezelés elvének megfelelően szervezi egyesületi működését,
melynek gyakorlata során figyelemmel és tekintettel van tagjai, felhasználói és ügyfelei,
illetve bármely, vele a tevékenysége gyakorlása során érintkező személy személyes
adataihoz fűződő jogaira és emberi méltóságára.
Az Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon

kívül

helyezéséről

(továbbiakban:

„Rendelet”)

12-13.

cikkében

kötelezettségének eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatja az érintetteket.
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foglalt

1. Definíciók és célok
Érintett: Szűkebb értelemben jelen esetben tag, felhasználó, ügyfél, érdeklődő, esetlegesen
munkavállaló,

tágabb

értelemben

bármely

meghatározott,

személyes

adat

alapján

azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki
Adatkezelővel annak tevékenysége gyakorlása során érintkezésbe lép.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett arcképe,
hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
Érintettre vonatkozó következtetés.
Egység:

Adatkezelő

nyilvántartásban

rögzített

székhelye,

esetlegesen

telephelye,

klubhelyisége.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy bizonyos műveletekhez kötött - kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján kötött szerződést is - az Adatkezelő számára adatok feldolgozását
végzi.
Süti (cookie): A süti rövid adatfájl, melyeket a meglátogatott weboldal szervere tárol el a
felhasználó számítógépén, annak böngésző programjában.
1.1 Az Érintett személyes adatait Adatkezelő az Érintett által igénybe vett tájékoztatás és
szolgáltatások biztosításához, illetve az Érintett egyéb igényeinek kielégítése érdekében
kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez
személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
·

elsődlegesen a www.macse.hu oldalon történő ügyintézés
tagnyilvántartás, számlázás során,
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·

az egyéb elektronikus kapcsolattartások (pld. e-mail) során,

·

postai úton, faxon vagy más, fizikai formátumban történő ügyintézés során (7.

pont),
·

levelezőlistákon keresztül (6. pont),

·

valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során.

1.2 A munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység
során

kezelt

adatok

vonatkozásában

az

Adatkezelő

"Adatvédelmi

Tájékoztató

Munkavállalóknak" című tájékoztatója az irányadó. Ez a dokumentum nem nyilvános.
1.3

Az

egyéb

felsorolt

területekhez

kapcsolódó

adatkezelésekre

jelen

tájékoztató

rendelkezései az irányadóak.
2. Az Adatkezelő weboldalának látogatása
2.1 Az Adatkezelő weboldalának elérhetősége: www.macse.hu.
2.2 Az Érintett a weboldalra megkötések, azaz regisztráció vagy bejelentkezés nélkül
felléphet. A honlap PHP és ASP.NET rendszerű, a rendszer üzemeltetője a Recrovit Kft.,
https://asphostpage.com/, székhelye: 1113, Budapest, Bocskai út 75.
2.3 A weboldal látogatója adatait akkor adja meg adatkezelőnek, amikor szolgáltatás
igénybevételére vagy az adatbázissal való kapcsolatfelvételre jelentkezik.
2.4 Ha az Érintett meglátogatja Adatkezelő weboldalát, az Adatkezelő csak akkor tárol
sütiket tárol az Érintett eszközén, ha az Érintett olyan weboldalt látogat meg, amelyik
bejelentkezést követel. A sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal böngészése során az
Érintett aktivitását figyelje a böngészőablak megnyitásának a sikeres bejelentkezés
pillanatától a munkamenet (session) megszűnéséig. annak bezárásáig. A munkamenet az
Érintett kijelentkezésével, de legkésőbb egy órával a bejelentkezés után szűnik meg. A
munkamenet megszűnésével a rendszer törli a bejelentkezésnél létrehozott sütit.
2.5 Egyes sütiket az Érintett eszközén közvetlenül az Adatkezelő weboldala tárol. Ezek a
sütik segítenek Adatkezelőnek
·

azonosítani az Érintettet, miközben a weboldal egyes oldalait lapozza, és az

ismétlődő látogatások során,

3 / 13

2.6 A sütik szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Ha ezeket a sütiket az
Érintett a weboldalra lépéskor letiltja a böngészőben, előfordulhat, hogy a weboldal nem
működik megfelelően vagy hiányosan működik.
2.7 Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak,
amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán az Érintett tájékoztatását szolgálja. Az
Adatkezelőnek nincs befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára. Az Érintett
felelőssége

áttekinteni

az

általa

járulékosan

meglátogatott

oldalak

adatvédelmi

tájékoztatóját, illetve döntést hozni, mielőtt nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az
adatait bármilyen formában megadná.
Cookie-k elnevezése

Cookie-k útján

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Az Érintett
azonosítása a
munkamenet alatt

A munkamenet
tartama, ami
legfeljebb egy óra.

gyűjtött adatok

A cookie-knak nincsen állandó

A cookie-k nem

neve. A rendszer automatikusan

gyűjtenek adatokat

hozza létre a cookie-kat és ellátja
egy mindig változó névvel

3. Az egyéb elektronikus kapcsolattartások adatkezelési vonatkozásai
3.1 Adatkezelő az Érintettek megkereséseit e-mail-ben, skype-on, sms-ben és más, nem
Adatkezelő által működtetett alkalmazásokon keresztül is fogadja. Adatkezelő minden
publikus

elérhetőségére

beérkező

megkeresést

adatvédelmi

szempontból

ügyfél-

megkeresésként értékel, függetlenül attól, hogy az valójában tagsági, hatósági, privát vagy
egyéb megkeresés. A weboldalon keresztül érkező megkereséseken kívül adatvédelmi
szempontból ebbe a kategóriába tartozik minden nem személyes/fizikai úton érkező
kapcsolódási cél/forma, különös tekintettel az érdeklődés, tájékoztatás, a megállapodások
megkötése és az egyéb ügyintézés.

4 / 13

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

időtartama

E-mail cím, név, lakcím (ország,

A beérkezett ügy

Az Érintett

Az egyesületi-szolgáltatási

város, irányítószám, utca, házszám),

kivizsgálása és

hozzájárulásának

tevékenység során kezelt adatok

telefonszám és az ügyintézéshez e-

dokumentálása, vagy a

visszavonásáig, ennek

kezelésének jogalapja az Érintett

mail-ben beérkezett, a felhasználóra,

telefonbeszélgetés

hiányában az Adatkezelő az

hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1)

vagy más Érintettre vonatkozó egyéb

dokumentálása annak

e-mailen beérkezett

a) pontja, a Rendelet 6. cikk (1)

személyes adat és az ügy összes

érdekében, hogy az

megkeresés Adatkezelőhöz

bekezdés a) pontja, és szerződés

körülményei.

Adatkezelő rendelkezésére

történő megérkezésének

teljesítése a Rendelet 6. cikk (1)

álljanak azok az adatok,

napját, vagy a

bekezdés b) pontja alapján, jogi

amelyek az Adatkezelő

telefonbeszélgetést

kötelezettség teljesítése a Rendelet

tevékenységével

követően, a Ptk. 6:22. §

6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy.

kapcsolatosak és eljárását,

alapján 5 év múlva törli.

tv. 17/A.§ alapján.

gazdasági tevékenységét
lehetővé teszik.

Ha az adatokat az
Adatkezelő a Számv. tv.

Az e-mail-es kommunikáció

alapján köteles megőrizni,

archiválásra kerül, így

akkor az adatokat az

kapcsolódó ügyintézés vagy

Adatkezelő az Érintett

reklamáció esetén az

hozzájárulásától függetlenül

információk eredeti

csak az ügy Adatkezelőhöz

formájukban rendelkezésre

történő megérkezésének

állnak és szükség esetén az

napját, vagy a

ügy kivizsgálását,

telefonbeszélgetést követő

megoldását lehetővé teszik.

8 év múlva törli.
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4. Tagi belépés, nyilvántartás
Az Adatkezelő egyesületi tagsági ügyeit elektronikusan, honlapján keresztül kezeli. A
belépés és a kilépés az alábbi linken keresztül működik:
http://www.macse.hu/society/belepes.php
A felvételi kérelemként is funkcionáló Belépési nyilatkozatot elektronikusan kell kitölteni és
Adatkezelőnek kinyomtatott, aláírt másolatban elektronikusan megküldeni. Ebből adódóan a
tagság

nyilvántartása

is

tisztán

elektronikus

alapon

működik.

A

rendszer

tagsági

vonatkozásban az alábbi adatokat kezeli szükségszerűen: név, születéskori név,
születési hely és idő, anyja neve, lakcím, levelezési cím, email-cím, telefonszám. A
végzettségre vonatkozó adat megadható, kezelése hozzájárulás alapján történik.
Az adatok kezeléséhez az Érintett hozzájárulását adja, úgyszintén ahhoz, hogy az
Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen. Az adatkezelés elsődleges jogalapja azonban a
társadalmi

szervezetekről

szóló

jogszabály,

a

2013.

évi

V.

törvény

a

Polgári

Törvénykönyvről (Ptk. 3:80 i.), amely az egyesületi vezető hatáskörébe utalja a tagság
nyilvántartásának a vezetését.
5. Személyes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő klubhelyiségében - BB21 Közösségi Hely (1114 Budapest, Bartók Béla út 21.) személyesen kerül kapcsolatba az Érintettekkel. Ennek során az Érintettek tájékoztatást
kapnak és rendezvényeken vesznek részt vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ennek
során adat nem jut Adatkezelő birtokába, elektronikus megfigyelőrendszer nem működik.
Amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, úgy az ellenőrzés során Adatkezelő
munkatársa csupán a név megadását kéri, azt okmányokkal vagy más módon igazolni nem
kell. Amennyiben az adott klubhelyiségben vagy bármely más helyszínen Adatkezelő
taggyűlést, közgyűlést vagy elnökségi ülést tart, úgy Adatkezelő kijelölt munkatársa csupán
a jogszabályban rögzített, a jelenlét igazolásához elengedhetetlenül fontos adatokat veszi
fel.
6. Levelezőlisták
Adatkezelő elsődleges kommunikációs felülete a levelezőlistái. A levelezőlisták a Google
szolgáltatásaként, annak szerverein futnak, az ott irányadó adatvédelmi intézkedések
alapján. A macse levelezőlista meghívásos rendszerű, a fórum és a családtörténet
levelezőlista nem. Előbbi nyilvános, utóbbi regisztrációhoz kötött. A fórumon belül található
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két zárt szekció csak azok számára elérhető, akik vagy a családtörténet levelezőlistára
regisztráltak, vagy az Adatkezelő egyesületi tagjai.
Az egyes levelezőlistákhoz kapcsolódó szabályokról és adatkezelési protokollokról az
Adatkezelő

az

Érintettet

a

http://www.macse.hu/society/levelezolista.php

linken

tájékoztatja.
A levelezőlisták közül a családtörténet levelezőlista http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet - regisztrációhoz kötött, amely az
alábbi linken érhető el:
http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/index.php?action=register.

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

időtartama

Azonosító adatok, amelyek alatt a

Az Érintett beazonosítása és

A szerződés teljesítéséig,

Érintett hozzájárulása az, Info. tv.

felhasználónév, az e-mail cím és

a vele való kapcsolatfelvétel

az Érintett

5.§ (1) a) pontja és a Rendelet 6.

annak jelölőnégyzetes bejelölése

és kapcsolattartás,

hozzájárulásának

cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

értendő, hogy az Érintett engedélyezi

visszavonásáig, ennek

privát levelek fogadását a feltett

az esetleges egyesületi

hiányában az Adatkezelő

Szerződés teljesítése a Rendelet 6.

kérdései kapcsán, valamint a jelszó.

szolgáltatás teljesítése,

az adatokat 5 év múlva

cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,

törli.

a számviteli kötelezettség

esetleges számlakiállítás, a

teljesítése, valamint a

fizetés lebonyolítása.

számlakiállítás és a fizetés
lebonyolítása során jogi
Ha az adatokat az

kötelezettség teljesítése a Rendelet

Adatkezelő a Számv. tv.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

alapján köteles megőrizni,

valamint a Számviteli tv. 169.§ (2)

akkor az adatokat az

bekezdése és az Áfa tv. 169.§

Adatkezelő az Érintett

alapján.

hozzájárulásától
függetlenül csak a

A felhasználó beazonosítása és a

felhasználói fiók

vele való kapcsolattartás és az

megszűnését követően 8

igénybe vett szolgáltatás teljesítése

év múlva törli.

során az Érintett hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, és szerződés teljesítése a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján.
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7. Dokumentumok kezelése
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a papír alapon tárolt, illetve az adathordozókon tárolt
személyes adatok védelmére. Ennek érdekében megalkotta az "Iratkezelési Szabályzat"
című dokumentumot, mely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi. Minden olyan
ügyintézéshez, ahol elengedhetetlenül fontos, hogy elírás ne történhessék, vagy a manuális
adatfelvétel

az

Adatkezelőre

és

ügyfeleire

aránytalan

terhet

róna,

esetlegesen

az

ügyintézést a másolás hiánya aránytalanul meghosszabbítaná, az okiratokat és más
dokumentumokat

Adatkezelő

lemásolja. Az

így keletkezett

adatokat

Adatkezelő az

adatkezelési cél megvalósulását követően haladéktalanul, de legkésőbb az "Iratkezelési
Szabályzat"-ban rögzített határidőben megsemmisíti.
8. A jogos érdeken alapuló adatkezelés
8.1 Adatkezelő jogos érdekeire való hivatkozással (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f)
pontja alapján) - tehát az Érintett beleegyezése és jogszabályi kötelezés nélkül - az Érintett
adatait fentieken túlmenően az alábbi célokból kezeli:
·

az elérhetőségi adatokat azért, hogy jogait, jogos érdekeit és társasági céljait

védhesse, belső nyilvántartásait fenntartsa, kintlévőségeinek behajthatóságát biztosítsa,
·

a szolgáltatásokat igénybe vevők és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatások adatait

azért,

hogy

velük

kapcsolatot

tarthasson,

őket

esetlegesen

újabb

szolgáltatás

igénybevételére ösztönözze.
8.2 A jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen az Érintett jogosult tiltakozni.
9. Az Adatfeldolgozók
9.1 Több esetben a tényleges adatkezelést az Adatkezelő nevében más - az Adatfeldolgozó végzi. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint
jogosult eljárni.
Adatkezelő

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az

előzetes

írásbeli

hozzájárulásával

jogosult.

Az

Adatkezelő

által

az

adatfeldolgozókkal kötött "Adatfeldolgozói Szerződés" tartalmazza az adatfeldolgozók
jogait és kötelességeit, amely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi.
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9.2 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:
Adatfeldolgozó 1

név:

Takács

Attila

e.v.

(nyilvántartási

szám:

50726596, adósz.:

67765885-1-33, székhely: 2230 Gyömrő, Arany János utca 22. 2/2). Az adatfeldolgozó
könyvelési szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek.

Adatfeldolgozó 2 név: Recrovit Kft. ( https://asphostpage.com, székhelye: 1113, Budapest,
Bocskai út 75, Cégjegyzékszám: 01-09-962005, Adószám: 23362400-2-43). Az adatfeldolgozó
honlapüzemeltetési és adattárolási szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek.
9.3 Kiemelt Adatfeldolgozó az Adatkezelő banki partnere: az OTP Bank Nyrt..
9.4 Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak
védelmében,

így

különösen

a

jogosulatlan

hozzáférés,

megváltoztatás,

továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
9.5

Amennyiben

jogosultsággal

az

nem

Adatfeldolgozó
rendelkező

a

rá

bízott

Munkavállalója

személyes

vagy

harmadik

adatokat

hozzáférési

személyek

számára

továbbítja, vagy gondatlanul lehetővé teszi azok illetéktelenek általi kifürkészését, úgy az
adatfeldolgozói szerződésének azonnali hatályú megszüntetésére és az esetleges anyagi
jogkövetkezmények áthárítására teremt alapot.
9.6 Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó az Érintett személyes adatait, az adatkezelés
szempontjából nem biztonságosnak számító harmadik országba nem migráltatja.
9.7 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak jogszabályban meghatározott esetben
és módon kiadhatja a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy más illetékes állami
szerv számára.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
10.1 Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
a. Az Érintett hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján
Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy az Érintettre vonatkozóan konkrétan milyen adatot
kezel.
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b. Az Érintett a Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatóságra.
Ennek körében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő által kezelt személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket
egy másik adatkezelőnek átadja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy az
Érintett és az Adatkezelő közötti szerződésen alapul, illetve az adatkezelés automatizált
módon történik.
c. Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Az Érintett
minden esetben köteles haladéktalanul jelezni, ha Adatkezelő által tárolt adata megváltozott
vagy már nem aktuális.
d. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a
célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja
nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi
kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által
előírt bizonyos esetekben.
e. Az Érintett kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok
pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes; és ellenezi az adatok törlését és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását; Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra

adatkezelés

céljából,

de

igényli

azokat

jogi

igények

előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
f. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2 Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy
bírósághoz fordulhat.
10.3 Érintett kérelmére Adatkezelő haladéktalanul megkezdi az intézkedést. A kérelem
elbírálása díjmentes. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti jogain
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alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet.
10.4 Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
10.5 A személyes adatokkal kapcsolatos információ, tájékoztatás, panaszügyintézés
díjmentes. A rendszerben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos
bármely kérdést, kérést, panaszt írásban Adatkezelő székhelyének a címére, Adatkezelő
elnökének címezve, részére kell eljuttatni.
10.6 Adatkezelőnek csak abban az esetben van módja felvilágosítást adni, illetve
intézkedést tenni, ha az Érintett a személyazonosságát kétséget kizáróan igazolta.
11. Adatvédelmi incidens
11.1 Amennyiben az Adatkezelőnél vagy az Adatfeldolgozónál a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése,
megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esete
állna fenn, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.
11.2 Az Érintett és az Adatfeldolgozó a tudomására jutott adatvédelmi incidenst, az arról
való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az
Adatkezelőnek. Adatkezelő ezt követően a jogszabályok szerint jár el.
11.3 Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidensről Érintettet indokolatlan
késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja.
12. Egyebek
12.1 Adatkezelő személyes adatokat nem ad el. Származtatott adatokat nem alkot.
12.2

Adatkezelő

a

klubhelyiségébe

belépők

részére

Wi-fi

kapcsolaton

keresztül

internetelérést biztosít. A saját belső hálózatához kapcsolódó jelszavakat közzé nem teszi.
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Amennyiben az Érintett ennek ellenére bármely módon csatlakozik Adatkezelő belső
hálózatához, az ebből fakadó problémákért, károkért Adatkezelőt felelősség nem terheli.
12.3 Adatkezelő 16 éven aluli személyek adatait csak szülői engedéllyel kezeli.
12.4 Amennyiben az Érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag
önállóan nem jogosult (pl. kiskorú), úgy köteles az érintett harmadik személyek (pl.
törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár)
beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot
biztosítani. Ezzel összefüggésben Adatkezelő köteles mérlegelni, hogy az adott személyes
adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy
hozzájárulására.
12.5 Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a
megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Ha Adatkezelőnél valaki (pld. tagja) harmadik
személy nevében jár el, Adatkezelő jogosult az adott ügyletre vonatkozó képviseleti
jogosultság ellenőrzésére.
12.6 Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden
olyan

személyes

adatot,

amelyet

jogosulatlanul

bocsátottak

a

rendelkezésére.

Az

Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más
számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Az Érintett köteles
tudomására jutás esetén Adatkezelővel közölni, ha egy kiskorú (ügylettípustól függően 16
vagy 18 év alatti) önmagáról, vagy egy harmadik személy az Érintettről jogosulatlanul
bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.
12.7

Adatkezelő

informatikai

alapú

felméréseket

nem

végez.

Adatkezelő

saját

telefonvonallal nem rendelkezik.
13. Jogorvoslatok
13.1 Jogainak megsértése esetén az Érintett jogosult írásban jogorvoslatért fordulni az
Adatkezelőhöz annak szokásos elérhetőségein.
13.2 Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül kivizsgálni, és
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
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13.3

Fenti

jogainak

megsértése

esetén

az

Érintett

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1391-1400

fax:

+36

1-391-1410

email:

ugyfelszolgalat@naih.hu)

is

fordulhat

jogorvoslatért.
13.4 Jogsérelem esetén az Érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz fordulni és kártérítést, ill. sérelemdíjat követelni.
13.5

Az

Adatkezelő

jogosult

jelen

Adatvédelmi

Tájékoztatót

bármikor

egyoldalúan

kiegészíteni vagy módosítani, e változásról az érintetteket és az adatfeldolgozókat
tájékoztatni köteles.
Budapest, 2018. december 15.

Kiadta:
Reicher Péter
elnök

Készítette:
Dr. Varga M. Péter
ügyvéd (munkajog - adatvédelem - ingatlan)
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