ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS
A jelen szabályzat célja a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról […]” szóló Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi rendeletnek
(továbbiakban: GDPR) való megfelelés. A szabályzat ennek megfelelően foglalja össze a
DAGENE - Dunamenti Állatfajták Génmegőrző Nemzetközi Egyesülete, 1078 Budapest,
István utca 2. (a továbbiakban: DAGENE Egyesület vagy Egyesület) személyes adatok
kezelésére vonatkozó adatvédelmi intézkedéseit és eljárásrendjét.
Kötelezettségvállalás
A DAGENE Egyesület, mint adatkezelő:
 magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát;
 kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak;
 fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal a feltétellel, hogy
az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket;
 elkötelezett érintettjei (ügyfelei, partnerei, tagjai) személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását;
 a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Jogi környezet
A DAGENE Egyesület az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.
Adatkezelési alapelveivel összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2011. évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
 1995. évi LXVI. Levéltári törvény
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
Szabályzat tárgyi és személyi hatálya
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A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesületnél folytatott valamennyi, - személyes
adatokat érintő – manuálisan, számítógéppel, vagy automatizált eszközzel végzett
adatkezelésre, továbbá adatfeldolgozásra.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló - a
velük kötött szerződésben rögzített módon vagy a titoktartási nyilatkozat alapján -, illetve az
informatikai rendszerével, szolgáltatásaival más módon kapcsolatba kerülő természetes és
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: Külső
személy).
Jelen Szabályzat figyelembe veszi az Egyesületnél alkalmazott egyéb szabályzatokat is
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Egyesületi Alapszabályt és a Szervezeti
Működési Szabályzatot.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv., a Polgári Törvénykönyv és a
GDPR rendelkezései, valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.
2. DEFINICIÓK
 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 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;
 különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi
állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
 bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli;
 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
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vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
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 – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
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 kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGTállamban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által
elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők
csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba
történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. SZERVEZETI ADATOK
DAGENE Egyesület adatai, elérhetőségei:
Név: DAGENE - Dunamenti Állatfajták Génmegőrző Nemzetközi Egyesülete
Székhely: 1078 Budapest, István utca 2.
Adószám: 18094165-1-42
Nyilvántartási szám: 01-02-0008361
Telefonszám: +36 20 478 4437
Email: info@dagene.eu
Adatkezelő képviselője: Dr. Gáspárdy András
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS
IDŐTARTAMA
Az Egyesület célja a tágabb értelemben vett dunamenti országok területén élő veszélyeztetett
őshonos gazdasági állatfajok genetikai forrásainak közös védelme. Közös kutatások,
tudományos programok szervezése, az őshonos és veszélyeztetett fajtákra vonatkozó
információk gyűjtése és cseréje.
A dunamenti országokban található fajok és fajták egyedeinek felkutatása, megőrzése és a
tenyészállatok vérfrissités érdekében történő cseréje.
Feladatok, tevékenység:
 A tagok munkájának elősegítése és érdekképviselete, amely biztosítja a tagok
egyenlőségét;
 Közös programok szervezése;
 Közös kutatások, tudományos és gyakorlati projektek szervezése, tenyészállatok
cseréje és aukciós kiállítások szervezése;
 Szakmai képzés, továbbképzés;
 Együttműködés más őshonos génmegőrző szervezetekkel;
 Részvétel az őshonos és védett fajták nemzetközi szervezeteiben és integrációiban;
úgy mint az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezte (FAO), az Európai
Állattenyésztők Szövetsége (EAAP), az Állatgenetikai Koordinátorok Európai
Regionális Szervezete (ERFP);
 Tájékoztató kiadványok megjelentésének ösztönzése, saját szervezésben való
végrehajtása.
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Céljainak elérése valamint tevékenységeinek és vállalt feladatainak végrehajtásához az alábbi
célhoz kötött adatkezeléseket végzi:
1. Hivatalos weboldal
Az Egyesület hivatalos weboldala a www.dagene.eu.
A látogatók a weboldalunkat személyes adatok megadása nélkül látogathatják, mivel a
weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
A weboldal által használt sütik csak személyazonosításra alkalmatlan információkat
rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját sütiket a domainek között. Ha a sütik
beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről
megteheti böngészőjében.
Honlapunk más honlapokra, tartalmakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezeknek a
honlapoknak a tartalmáért, a bennük fellelhető információért, szoftverért vagy bármely egyéb
megjelenített termékért, szolgáltatásért illetve felhasználásuk következményeiért, adatvédelmi
és adatkezelési szabályzásukért felelősséget az Egyesület nem vállal.
A külső szolgáltatók általi adatkezeléséről ők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A jelen
weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés a felhasználó kizárólagos
felelősségére történik.
A weboldalunk látogatottságának mérését és statisztikák készítését a domain és tárhely
szolgáltató - MAXER Kft. – végzi.
2. Számla kiállítás, számla befogadás
Adatkezelés célja:
- Számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése; A
számlázás során a DAGENE papíralapú számlát állít ki a számlafizető részére.
- Számla befogadása a kiállítótól, jogszabályi előírások teljesítése; A DAGENE
papíralapú és elektronikus számlát is befogad.
Adatkezelés jogalapja:
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés b) pont alapján szerződés teljesítéséhez szükséges;
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges – számvitelről szóló 2000. évi C törvény 166. § (1) bekezdés;
Kezelt személyes adatok köre:
 Számlafizető neve
 Számlafizető címe(-i)
 Számlakiállító neve
 Számlakiállító címe
 Adószám / adóazonosító
 Bankszámlaszám
 Kapcsolattartási e-mail cím / telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig - 2000.
évi C trv. 169. § (2) bekezdés – kiállítástól számított 8 évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok megadása
feltétele a szerződés létrejöttének.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő az 5. és 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
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adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az
adatkezelő és/vagy akik részéről számlát fogad be.
Nyilvántartás: Könyvelés
3. Tudományos és tájékoztatási célú rendezvények
A DAGENE a céljainak megvalósítása érdekében tudományos konferenciákat, tájékoztató
rendezvényeket, tanulmányi utakat szervez, valamint közli a tagjainak és kutatópartnereinek
eredményeit.
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
a) GPDR 6.cikk (1) bekezdés a) pont alapján, előzetes önkéntes adatkezelési
hozzájárulás;
b) Amennyiben állami és/vagy Európai Uniós (társ)finanszírozásból kerül a
rendezvény megvalósításra abban az esetben a GPDR 6.cikk (1) bekezdés c) pont
alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 4. melléklete szerint.
Kezelt személyes adatok köre:
 Név
 Fényképek
 Cím
 Elérhetőség (e-mail cím, telefon)
Az adatkezelés időtartama:
- Az a) pontban leírt esetben az érintett önkéntes adatkezelési hozzájárulásának
visszavonásáig, de nem tovább mint 2 évig;
- A b) pontban leírt esetben a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 71. § (8) bekezdés a) pontjában és (9) bekezdésében
foglaltakra való tekintettel: 2027. december 31-ig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az a) pontban leírt
esetben a rendezvény által nyújtott tájékoztatás és szolgáltatások köre nem vehető
igénybe teljeskörűen; a b) pontban leírt esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben megszabott szankciók.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik a tájékoztató célú
rendezvényen megjelennek.
Nyilvántartás: papíralapú jelenléti ívek
4. Munkavállalók foglalkoztatása
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátására munkaviszonyt
létesít és tart fenn. A munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja.
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Adatkezelés célja: munkavállaló foglalkoztatása
Adatkezelés jogalapja:
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges
Kezelt személyes adatok köre:
 Név
 Születési hely és idő
 Anyja neve
 Lakcím
 TAJ szám
 Adóazonosító
 Bankszámlaszám
 Végzettség
 Gépjármű adatok
 Elérhetőségek (e-mail, telefon)
Az adatkezelés időtartama: 1995. évi LXVI. Levéltári törvény szerint maradandó
értékű iratokra vonatkozó adatkezelés alapján a közlevéltár részére történő átadásig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: adatszolgáltatás nélkül
munkaviszony nem jöhet létre.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő az 5. és 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezeléssel érintettek köre: A DAGENE Egyesület munkavállalói.
Nyilvántartás: Munkaügyi dokumentumok, mint bérszámfejtést alátámasztó
dokumentumok, munkaszerződések, igazolások, jelenléti ívek, NAV-bevallások, beés kijelentési nyomtatványok, bérjegyzékek és összesítők.
5. Egyesületi szervei és tagsága
Az egyesületi tagság nyilvántartása 2011. évi Civil törvény valamint 2013. évi Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő történik.
Az egyesület szervei:
 Közgyűlés,
 Elnökség
 Felügyelő Bizottság
Az adatkezelés az egyesületi formához, szervezeti és tagsági viszonyhoz kapcsolódó
dokumentumok és nyilvántartások révén történik.
Adatkezelés célja: Egyesület tagságának nyilvántartása a 2011. évi Civil törvény és a
2013. évi Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően;
Adatkezelés jogalapja:
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§-3:70.§ Az egyesület fogalma, létesítése, tagsága
Kezelt személyes adatok köre:
 Név
 Cím
 Születési hely és idő
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 Anyja neve
 Lakcím
 Elérhetőségek (e-mail, telefon)
Az adatkezelés időtartama:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68.§-3:70.§ alapján a tagsági
jogviszony megszűnéséig;
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés
céljában meghatározott jogszabályi kötelezettségből következően, adatszolgáltatás
nélkül nem keletkezhet és nem tartható fenn egyesületi tagsági jogviszony.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő az 5. és 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Egyesületi tagok, egyesület szerveinek tagjai
Nyilvántartás: alapszabály szerinti tagnyilvántartás, tagfelvételi kérelem, jelenléti ívek,
ülések jegyzőkönyvei és feljegyzései, (elfogadó) nyilatkozatok, meghatalmazások.
6. Szerződések, megállapodások
Adatkezelés célja: szervezeti működéshez és feladatok ellátásához szükséges
szolgáltatások biztosítása
Adatkezelés jogalapja:
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés b) pont alapján szerződés teljesítéséhez szükséges;
- GPDR 6.cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges – számvitelről szóló 2000. évi C törvény 166. § (1) bekezdés;
Kezelt személyes adatok köre:
 Neve
 Címe
 levelezési címe
 Adószám / adóazonosító
 Bankszámlaszám
 Kapcsolattartási e-mail cím / telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig - 2000.
évi C törvény 169. § (2) bekezdés – kiállítástól számított 8 évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok megadása
feltétele a szerződés létrejöttének.
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő az 5. és 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akivel az Egyesület megállapodás,
szerződést köt.
Nyilvántartás: Könyvelés
Az Egyesület különleges adatot nem kezel.
5. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATÁTADÁS
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Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység
részét képező művelet, mely során Az Egyesület, mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó a
megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy jogi- személynek, felügyeleti szervezetnek előre
meghatározott adatokat, meghatározott módon és adathordozón, előírt időpontban és/vagy
rendszerességgel átadja - eljuttatja - személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban:
adatátvevő) részére.
Egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából
megkereshetik az Egyesületet. Egyesületünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad át, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és
amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
Egyéb szervtől, szervezettől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés
csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt írásbeli felhatalmazást ad a megkereséssel élő részére. Az érintett
előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a
megkereséssel élők meghatározott körére.
Az adatátadás, adattovábbítás az adattovábbítási nyilvántartásba (elektronikus táblázatba)
kerül rögzítésre.
6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY
NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
Az Egyesület a kezelt személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezethez.
7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Külső adatfeldolgozó igénybe vétele során, az adatfeldolgozónak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre
vonatkozó külön törvények keretei között az Egyesület, mint adatkezelő határozza meg. Az
Egyesület az általa kiadott utasítások jogszerűségéért teljes körűen felel.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással
nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó
üzleti tevékenységben érdekelt. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más
adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Igénybe vett adatfeldolgozók köre: számviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozó/vállalkozás
8. ADATVÉDELMI INCIDENSKEZELÉS
Szervezetünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges
adatvédelmi incidensek elkerülésére.
A bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A jogszabálynak megfelelően 72 órán belül tájékoztatásra kerül a NAIH.
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9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett személy:
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy szervezetünk az adatokat ne törölje, vagy ne
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot
ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek
továbbítsa Egyesületünk.
10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
BIZTONSÁGA
Az adatok védelmét szolgáló műszaki (fizikai, logikai) és szervezeti, szervezési megoldásokat
részletesen az információbiztonsági szabályzat tartalmazza.
Szervezetünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az
adatfeldolgozó rendszerében találhatók meg. Egyesületünk - az információbiztonsági
szabályzatnak megfelelően – a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Egyesületünk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető
támadások ellen.
Az egyesület az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében minden lehetséges intézkedést
megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok
minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
Az incidensek az incidensnaplóban kerülnek rögzítésre.
11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
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élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül,
de legkésőbb 15 napon belül. Amennyiben az információ átadás az érintett részére 15 napon
belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 15 napon belül értesítést küldünk az
érintett részére és az értesítést követő 1 hónapon belül az érintett által kért információkat az
érintett részére átadjuk.
Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.
Tájékoztatáshoz való jog:
Egyesületünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva,
ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog, írásban, az 3. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken
keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását
követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben
Egyesületünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes
adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a
felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
 Az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
(Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
Helyesbítés joga:
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E jog értelmében bárki kérheti a Egyesületünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek
esetén, tehát ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
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Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Szervezetünk word vagy excel
formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.
Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A
személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e
célból nem kezelhetők.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 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 az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az 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 a
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
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meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha
több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391.1400
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest 2018.05.25.

Dr. Gáspárdy András
elnök
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