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Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület 
(székhely: 1076 Budapest, Thököly út 30. I/15.) 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1.1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: 
 
Az adatkezelő szervezet megnevezése: Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület 
A szervezet székhelye: 1076 Budapest, Thököly út 30. I/15.  
Cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú 
Nyilvántartási száma: 01-02-0014696 
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék – ügyszám: 0100/Pk.60821/2011 
Országos azonosító: 0100/60821/2011/2300005546458 
Adószáma: 18277511-1-42 
Statisztikai számjele: 18277511-8560-529-01 
 
Képviseli:  

- Kövesdy Katalin elnök együttesen az alelnökkel vagy a titkárral 
- Tófalvi András alelnök együttesen az elnökkel vagy a titkárral 
- Kazi Erika titkár együttesen az elnökkel vagy az alelnökkel 

 
Elérhetősége: 

- weboldal címe: www.elterosebesseg.hu 
- e-mail címe: elterosebesseg@gmail.com 
- telefonszáma: +36 20 298 6694 

 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
Kazi Erika eskeadatkezeles@gmail.com (lásd: 9. pont) 
 
Az Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: adatkezelő vagy szervezet, egyesület) 
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (civil szervezet), amely tevékenységét Magyarország 
területén fejti ki. Célja elsősorban a családi nevelés kiegészítése, segítése, a társadalmi nevelési-
oktatási folyamatok elősegítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megvalósítása, 
a tehetségazonosítás, tehetséggondozás koordinálása, a közlekedésre nevelés feladatainak inkluzív 
módszerekkel történő beépítése az oktatási folyamatokba.  
 
1.2. Alapvetés 
 
Jelen szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A 
szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az 
adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.  
 
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási, kijelölési kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szerve vagy 
egyéb, közfeladatot ellátó szervre, – függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel – valamint 
egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű 
megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.  

http://www.elterosebesseg.hu/
mailto:elterosebesseg@gmail.com
mailto:eskeadatkezeles@gmail.com
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A szervezet közhasznú tevékenységek kifejtése érdekében közfeladatokat lát el, az alábbiak szerint: 
a) iskola előkészítő foglalkozások szervezése kiemelten a sajátos nevelési igényű és a 

tehetséges gyermekek részére 
b) társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos cselekvési projektek kidolgozása, működtetése, 

életvezetési ismeretek oktatása 
c) közlekedésre neveléssel kapcsolatos cselekvési projektek kidolgozása és megvalósítása 
d) gyermekek napközbeni ellátására cselekvési projektek kidolgozása, megvalósítása 
e) kutatási eredmények publikálása és hasznosítása, szakmai és más jellegű rendezvények, 

fórumok szervezése és lebonyolítása, az eredményes működést és a célok megvalósítását 
elősegítő hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, más 
társaságokkal és szövetségekkel való együttműködés 

 
Fentiekből adódóan a szervezet adatvételi tisztviselőt alkalmaz, mert közfeladatot ellátó szervnek 
minősül jelen Egyesület. 
 
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a 
jogot a nyilatkozat megváltoztatására. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 
módosítás esetén az érintetteket erről tájékoztatja. 
 
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az érintett személyek információs önrendelkezési jogának 
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely 
az adatok biztonságát garantálja. 
 
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) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) (a továbbiakban: GDPR rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adja az adatkezelő. 
 
Jelen adatkezelési nyilatkozat elérhető a weboldalon. A szabályzat a weboldalon történő 
közzététellel lépnek hatályba. 
 
1.3. Az adatkezelő feladatai 
 
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. 
Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére. 
 
Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre valamint, hogy 
képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak 
megfelelnek. 
 
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a 
természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell 
meghozni. 
 
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat 
alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett 
adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal 
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együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési 
műveletek ellenőrzése érdekében. 
 
1.4. Az adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében 
 
Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való 
megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.  
 
Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. 
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és 
adatfeldolgozást.  
 
Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az 
adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, 
hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.  
 
Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető 
legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.  
 
Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a 
tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. 
 
2. Az adatkezelési tájékoztató célja 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok 
körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos 
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó 
természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek 
személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. 
 
Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat további célja, hogy 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 szóló 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény által rögzített rendelkezések figyelembevételével rögzítse az Egyesület személyes 
adatokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi elveket és részletszabályokat továbbá, 
meghatározza az Egyesület személyes adatokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi politikáját.  
 
2.1. A szabályzat személyi hatálya 
 
Jelen szabályzat személyi hatálya az Egyesület tagságára, az Egyesület alapszabályában rögzített 
tevékenységeket igénybe vevő nem tagjaira, valamint az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban 
álló természetesen személyekre és jogi személyek nevében eljáró természetes személyekre terjed ki.  
 
2.2. A szabályzat tárgyi hatálya 
 
Jelen szabályzat tárgya az Egyesület által kezelt azon személyes adatokkal kapcsolatos 
rendelkezések, jogok és kötelezettségek meghatározása és rögzítése, amelyek az Egyesület 
tevékenységének ellátása során jut az Egyesület tudomására és kezelésébe. 
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2.3. A szabályzat időbeli hatálya 
 
Jelen szabályzat 2018. május 25. napjától további rendelkezésig, illetve visszavonásig hatályos, 
mindig a legutóbbi változatnak megfelelően.  
 
3. Értelmező rendelkezések 
 
3.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy 
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 
személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
 
3.2. 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 végrehajttatja. 
 
3.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 
érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
3.4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy. 
 
3.5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat 
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. 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. 
 
3.8. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett 
adatok, e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának 
megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
3.9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
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4. Adatkezelési alapelvek 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha  

- ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy 
- azt törvény, vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken 

alapuló célból elrendeli (kötelező). 
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az 
érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre 
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve  
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni. 
 
4.2. Célhoz kötöttség elve 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 
célból történhet, azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A 
GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem 
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból történő további adatkezelés. 
 
4.3. Adattakarékosság elve 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, vagyis az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek 
és relevánsnak kell lennie, és a szükséges mértékre kell korlátozódnia. 
 
4.4. Pontosság elve  
Az adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető csak. Pontosnak és szükség 
esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 
az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy 
helyesbítésre kerüljenek. 
 
4.5. Korlátozott tárolhatóság elve 
Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 
rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, a GDPR rendeletben az érintettek 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel. 
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4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve 
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet is ideértve. 
 
4.7. Elszámoltathatóság elve  
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés 
igazolására. 
 
4.8. Egyéb elvek 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 
 
A kezelt személyes adatok 

- felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes, 
- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek, 
- tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges 

ideig lehessen azonosítani. 
 
Az Európai Gazdasági Térség államaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha 
Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban 
lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten 
hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, 
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 
 
5. A személyes adatok kezelésének és az adatfelvételek célja 
 
Az Egyesület személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezel. Az Egyesület az adatkezelés minden szakaszában megfelel a konkrét és 
releváns adatkezelési célnak. A személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben 
tisztességesen és törvényesen történik meg. Az Egyesület minden esetben törekszik arra, hogy csak 
és kizárólag olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen és az adatkezelési cél eléréséhez alkalmas. A személyes adat csak 
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
 
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, az érintettet megillető 
jogosultságok gyakorlásának, illetve az érintettet terhelő kötelezettségek teljesítésének elősegítése. 
További célja az Egyesületet terhelő kötelezettségek teljesítése, az Egyesületet érintő jogok 
gyakorlása, valamint az érintettek jogainak teljes körű védelme.  
 
Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik 
az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 
 
Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok 
betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 
16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes 
adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti 
szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
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5.1. A személyes adatok eltérő célból történő felhasználása 
 
Minden olyan esetben, amikor az Egyesület adatkezelőként az általa kezelt személyes adatokat az 
eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra kívánja felhasználni, akkor – törvényben meghatározott 
érdeksérelem fennállásának esetét leszámítva – az Egyesület erről az érintettet tájékoztatja, előzetes, 
kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az új 
felhasználási módot megtiltsa. 
 
5.2. A személyes adatok átadása és továbbítása harmadik személy részére 
 
Az Egyesület az adatkezelés céljának teljesítése érdekében – adatfeldolgozás céljából – 
meghatározott személyek és szervezetek részére továbbíthatja az általa kezelt személyes adatokat. 
 
Az Egyesület jelen tájékoztató keretén belül tájékoztatja az érintettet, hogy az Egyesület a 
jogszabályokban előírt adó-, és számviteli kötelezettség megfelelő teljesítése érdekében könyvelő 
céggel áll szerződéses kapcsolatban, mely könyvelő cég adatfeldolgozónak minősül a felek közötti 
jogviszonyban. 
 
Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
Szervezet megnevezése: Széman & Varga Kft. 
Szervezet címe: 2310 Szigetszentmiklós, Miklós Pláza 1. emelet 
Cégjegyzékszáma: 13-09-185869 
Adószáma: 25890279-2-13 
Képviseli: Széman Miklósné ügyvezető 
Főkönyvelő: Széman Mónika 
Telefonszáma: +36 70 600 3643 
E-mail címe: szemanesvarga@gmail.com 
Adattovábbítás célja: könyvelési feladatok ellátása 
 
Az Egyesület a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az adatfeldolgozóval külön 

ívű megállapodásban rögzítette.  

- Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés, bérszámfejtés.  
- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: valamennyi a számla kibocsátásához szükséges 

adat (név, cím, elérhetőség). 
- Az érintettek köre: azon személyek, akik megbízási vagy munkaviszonyban vagy más 

jogviszonyban állnak/álltak az Egyesülettel.  
- Az adatkezelés célja: a jogszabályokban előírt adó- és számviteli kötelezettség teljesítése.  
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában (8) év. 
 
Az adatfeldolgozás jogalapját a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. 
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartások is), legalább (8) évig kell 
olvasható formában a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon 
megőrizni 
 
Az Egyesület az általa kezelt személyes adatokat e személyeken, illetve szervezeteken kívül nem 
adja át és nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag csak akkor, ha ahhoz az érintett 
kifejezetten hozzájárult. 
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Az Egyesület egyes esetekben – bírósági, büntetőeljárásban történő megkeresés, illetve egyéb 
jogsértés esetén – a megkereső szerv számára a szükséges mértékben hozzáférhetővé teszi az általa 
kezelt személyes adatokat. 
 
Az Egyesület jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt 
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt 
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezi. 
 
Az érintett az előbbiekben meghatározott adattovábbításból származó következmények felelőssé 
nem tehető. 
 
Az Egyesület az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, azokról elektronikus 
nyilvántartást vezet. 
 
5.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 
 
Figyelemmel az Egyesület Alapszabályban meghatározott céljára, illetve tevékenységeire, az 
Egyesület adatkezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az 
érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az általa megadott személyes adataira vonatkozó hozzájárulását 
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Az Egyesület személyes adatkezelésének jogalapja lehet továbbá az Egyesület lényeges jogos 
érdeke. Ebben az esetben az Egyesület a GDPR rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
ún. érdekmérlegelési tesztet végez el, amely alátámasztja, hogy az adott személyes adatkezelés az 
Egyesület jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges és ezen érdekekkel szemben nem élveznek 
elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé. 
 
5.4. A személyes adatok védelme 
 
Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok 
érvényesítéséhez szükséges. 
 
Az Egyesület a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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. 
 
Az érintett a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkor fejlettségére. 
Az Egyesület több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az egyesület 
részére. 
 
Az Egyesülettel kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb személyek, szervezetek, illetve 
vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. 
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Az Egyesület a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet szentel a biztonságos adatkezelés 
megvalósítására. Ennek megfelelően kockázatelemzést végez, amelynek eredménye határozza meg 
a személyes adatok védelme során kifejtendő konkrét intézkedéseket. 
 
5.5. Személyes adatok kezelése 
 
5.5.1. Az Egyesület tagságának személyes adatainak kezelése 
 
Az adatkezelés célja: az Egyesület tagjainak tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a 
tagsági jogviszony létesítése és fenntartása. 
 
A kezelhető adatok köre: 
 

- a tag viselt neve 
- a tag lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye 
- telefonszáma 
- elektronikus elérhetősége 
- tagsági jogviszony kezdete és vége 

 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 év. 
 
 
5.5.2. Az Egyesület tevékenységét igénybe vevő nem tagok személyes adatinak rögzítése 
 
Az adatkezelés célja: az Egyesületben tagsági jogviszonnyal nem rendelkező, ugyanakkor az 
Egyesület tevékenységét igénybe vevő személyeivel kapcsolatos adatkezelés célja az Egyesület 
tevékenységének érintettek általi igénybevételének lehetővé tétele és fenntartása. 
 
A kezelhető adatok köre: 

- a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező érintett viselt neve 
- lakcíme, ennek hányában tartózkodási helye 
- telefonszáma 
- elektronikus elérhetősége 
- a létesítendő vagy létesített jogviszony kezdete és vége 

 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a létesített jogviszony megszűnésétől számított 5 év. 
 
 
5.5.3. Az Egyesülettel egyéb jogviszonyban álló személyes és szervezetek képviselőinek 
személyes adatai 
 
Az adatkezelés célja: Az Egyesülettel egyéb jogviszonyban álló személyekkel, illetve szervezetek 
képviselőivel kapcsolatos adatkezelés célja az egyesület tevékenységének elősegítése. 
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A kezelhető adatok köre: 
- az érintett viselt neve 
- lakcíme, ennek hányában tartózkodási helye 
- telefonszáma 
- elektronikus elérhetősége 
- a létesítendő vagy létesített jogviszony jogi természete, annak kezdete és vége 

 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a létesített jogviszony megszűnésétől számított 5 év. 
 
 
5.5.4. Az Egyesület által szervezett táboroztatással kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Egyesület tevékenysége ellátása során kiskorú gyermekek táboroztatásával is foglalkozik. A 
táboroztatás kapcsán az Egyesület foglalkozik a kiskorú gyermekek életvezetési ismeretek és 
készségek elsajátításával, mely hozzájárul a testi, lelki egészség fontosságának megerősítéséhez, az 
önbizalom erősítéséhez.  
 
Az adatkezelés célja: a kiskorú gyermekek táboroztatása során az Egyesület rendelkezésére álljanak 
a kiskorú gyermekkel kapcsolatos legfontosabb információk a biztonságos táboroztatás okán. 
 
A kezelhető adatok köre:  

- kiskorú neve 
- édesanyja/édesapja neve 
- szülők telefonszáma 
- kiskorú lakcíme 
- TAJ száma 
- allergia 
- egyéb fontos tényezők, amire az Egyesületnek feltétlenül figyelnie szükséges. 

  
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
 
Fenti adatokat az Egyesület csak is ideiglenes jelleggel kezel, a táboroztatás végével ezen személyes 
adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok elengedhetetlenek a biztonságos táboroztatáshoz, 
ahhoz hogy a felügyeletet végző személyek a gyermek esetleges megbetegedéseit ismerjék, 
probléma esetén tudják értesíteni a szülőket.  
 
 
5.5.5. Az Egyesületnél egyszerűsített foglalkoztatásban álló személyek vonatkozásában 
végzett adatkezelés 
 
Az Egyesület részére természetes személyek egyszerűsített foglalkoztatás keretében, 
munkaviszonyban fejtik ki tevékenységüket.  
 
Az adatkezelő jogosult kezelni a munkavállalóinak a munkaviszonnyal és a munkavégzéssel 
összefüggő személyes adatait. A személyes adatok kezelése az alábbi táblázatban szereplő célok 
érdekében, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (a 
továbbiakban: Rendelet) meghatározott jogalapok szerint történnek. 

 

A munkavállalók személyes adatainak kezelése 

Célja Jogalapja 

a munkavállalók társadalombiztosításával, 
bérével és béren kívüli juttatásaival 
kapcsolatos ügyintézés 

az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése 
[Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont] 

munkaszerződések nyilvántartása és a 
kapcsolódó tájékoztatók 

szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló 
az egyik fél [Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont] 

 
Az adatkezelő által a munkavállalók kapcsán kezelt személyes adatok körét az adatkezelési 
szabályzat, illetve az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza, amelyek tartalmáról a munkavállaló a 
munkáltatójától kérhet felvilágosítást.  
 
A munkavállalók személyes adatait az adatkezelő a vonatkozó jogszabályban, és/vagy a belső 
szabályzatában meghatározott ideig kezeli. Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi 
kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az a munkaviszony megszüntetését 
eredményezheti. Jogszabály által előírt esetekben az adatkezelő jogosult kezelni a munkavállaló 
hozzátartozóinak személyes adatait (például gyermekek adatai a szabadságszámítás okán). 
 
Minden olyan személyes adatkezelés esetében, amely nem jogszabályi rendelkezésen alapul és a 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b), d) vagy f) pontja alapján nincs jogalap az adatkezelésre, az 
adatkezelés megkezdése előtt az érintett kifejezett hozzájárulását kell kérni.  
 
A munkáltatónál személyes adat csak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságól szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény), 
valamint a Rendelet rendelkezéseivel összhangban kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális 
mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, 
az adatokat törölni kell. 
A munkáltató, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi adatokat 
kezeli az egyes munkavállalók tekintetében. 
 

Adattípusok Adatkezelés célja 

Személyes adatok: 
Teljes név 
Születési név 
Születési hely és idő 
Neme 
Állampolgársága 
Anyja születési neve 
Személyigazolvány száma 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Bankszámla adatok 
Lakcím, tartózkodási hely 
Telefonszám, e-mail cím 
 
Végzettségek 
Nyelvtudás 
 

 
Az adatkezelés célja a nyilvántartás, a 
jogszabályon alapuló munkáltatói kötelezettség 
teljesítése és a bérszámfejtés okán szükséges a 
személyes adatok kezelése.  
 
A bankszámla adatok a munkavállaló havi 
jövedelmének utalása szempontjából 
szükséges.  
 
A telefonszám és e-mail cím a kapcsolattartás 
okán szükséges.  
 
A végzettség és a nyelvtudás a megfelelő 
munkabeosztás és feladatok kiosztása okán, 
valamint a bérezés szempontjából szükséges 
adat.  
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Gyerekek adatai (név, születési dátum, hely, 
adóazonosító jel, TAJ-szám, anyja neve) 
 

A munkavállaló gyermekeinek adatai a 
bérszámfejtés okán szükséges adat, pl. 
gyermekek után járó szabadságszámítás. 
 

Jogviszony adatok: 
Munkaviszony kezdete, vége 
Munkakör neve 
Munkaviszony típusa 
Rész-/teljes munkaidős  
FEOR szám 
Fizikai /Szellemi munkavégzés 
Munkarend 
Munkavégzés helye 
 

 
 
 
A jogviszony adatok a bérszámfejtés, a 
munkaviszonnyal kapcsolatos adatszolgáltatás 
okán szükséges (KSH-statisztikák) 

Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok: 
Alapbér / Órabér 
Bérek érvényességének kezdete, vége 
Levonások, letiltások 
Esetlegesen jutalék, ösztönzőbér, 
Kafetéria 
Önkéntes pénztár megnevezése, tagi 
jogviszony kezdete (megszűnése) 
Munkaalkalmassági vizsgálatok eredménye 

 
 
 
A kezelt adatok célja és indoka a törvényi 
kötelezettségnek megfelelő bérszámfejtés 
munkáltató általi elvégzése és nyilvántartása.  

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a humánerőforrás területén felmerülő adatok kezelésére vonatkozó 
archiválási szabályokat.  
 

Adat típusa Megőrzése irattárban 
(év) 

Személyi nyilvántartások (munkaszerződések, egyéb személyi 
anyagok) 

50 év 

Bérnyilvántartással kapcsolatos adatok 10 év 

Munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb anyagok 5 év 

 
Az adatokat az Egyesület könyvelőjén kívül, csak az arra jogosult Hatóságok, Bíróságok ismerhetik 
meg.  
 
 
5.5.6. Az Egyesületet támogatókkal kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Egyesület részére természetesen személyek pénzbeli és tárgyi támogatást nyújtanak, mely 
támogatást ún. támogatói megállapodásban rögzít az Egyesület. Ennek során az Egyesület a 
Támogató személyes adatait az Egyesületre előírt törvénynek való megfelelősék okán kezeli.  
 
Kezelhető adatok köre: 

- támogató neve 
- támogató címe 
- támogatás összege 

 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
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A személyes adatok kezelése a civil szervezetekre előírt átláthatósági követelménynek való 
megfelelősség szempontjából szükséges és elengedhetetlen.  
 
Az adatokat az Egyesület könyvelőjén kívül, csak az arra jogosult Hatóságok, Bíróságok ismerhetik 
meg.  
 
Az adatkezelés időtartama: a támogatói szerződés megszűnésétől számított 5 év.  
 
5.5.7. Fényképfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Egyesület rendezvényein, táboroztatások alkalmával a résztvevőkről fényképfelvételek 
készülhetnek, melyeket az Egyesület tevékenységének alátámasztására felhasználhat. Minden 
érintettnek joga van kérni, hogy róla fényképfelvétel ne készüljön, illetve utóbb joga van 
hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Egyesület haladéktalanul töröli a fényképfelvételt.  
 
Az adatkezelés célja az Egyesület tevékenységének népszerűsítése és bemutatása, továbbá az 
Egyesület által kifejtett munka igazolása.  
 
Az Egyesület tájékoztat minden érintettet, hogy az esetlegesen nyilvánosságra hozott 
fényképfelvétel utólagos megtiltása az internetes technológia természetéből adódóan vissza nem 
vonható, a korlátozás csak az érintett tiltakozása utáni időszakra köti az Egyesületet.  
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyek 
önkéntes hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a támogatói szerződés megszűnésétől számított 5 év.  
 
6. Az érintettek jogai 
 
6.1. A hozzáférés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést 
kapjon. 
 
6.2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 
 
6.3. A törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek 
esetén. 
 
6.4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztatása az adatokat 
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kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 
vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenezi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- 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. 

 
6.6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
 
6.7. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
 
6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve 
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik 
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
 
6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy 
az érintettet jelentős mértékben érintené. 
 
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges, 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Az adatkezelő rögzíti jelen adatkezelési tájékoztató keretén belül, hogy az Egyesületnél automatizált 
döntés hozatal nem történik, az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő a weboldal 
működtetése során nem használ viselkedésalapú reklámokat. Viselkedésalapú reklámnak minősül 
például az intelligens termékajánlás és a remarketing hirdetések. 
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7. Intézkedési határidő 
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított (1) hónapon 
belül tájékoztatja a kérelmezőt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.  
 
Szükség esetén az intézkedési határidó (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem 
kézhezvételétől számított (1) hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmező kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított (1) hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a kérelmező panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
 
8. Adatvédelmi incidens 
  
8.1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről.  
 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 
valószínűsíthető következményeket is. Továbbá ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi 
incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi 
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 
 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása – 
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat, 

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést 
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 
elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
 
8.2. Az adatvédelmi incidens és bejelentése a hatóságnak 
 
Abban az esetben, amennyiben a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok kezelése 
során bármely, adatvédelmi incidensnek minősülő zavar vagy nem rendeltetésszerű esemény 
következik be az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges legkésőbb (72) órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 
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a GDPR rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (a NAIH-nak), kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg (72) órán belül, mellékelni kell hozzá a 
késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

A bejelentés legalább az alábbiakat tartalmazza: 

- az adatvédelmi incidens fajtájának és jellegének meghatározása, beleértve az érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, 

- az adatvédelmi incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, 
- az adatvédelmi tisztviselő vagy a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségeit, 
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 
- az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket. 

Abban az esetben, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár 
az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az egyesület tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidens bekövetkeztéről és szükség szerint közérthető módon az annak orvoslására megtett 
intézkedésekről. 

Az Egyesület külön íven szövegezett adatvédelmi incidens szabályzattal és bejelentő lappal 
rendelkezik.  
 
9. Adatvédelmi tisztviselő 
 
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján: 

- az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve 
az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek 
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi 
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 
adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak. 

 
Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat 
szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, de 
szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait. 
 
Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi tisztviselő nevét 
és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell. 
 
9.1. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 
 
Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Biztosítani kell, hogy az 
adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges források 
rendelkezésre álljanak. 
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Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat 
el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával 
összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő 
közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. 
 
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi 
kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 
 
Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az 
adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban 
összeférhetetlenség ne álljon fenn. 
 
9.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 
 

- Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 
adatkezelést végző alkalmazottak részére;  

 
- Ellenőrzi az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos 

belső szabályainak való megfelelést;  
 

- Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 
nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;  

 
- Együttműködik a felügyeleti hatósággal.  

 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Kazi Erika (az Egyesület titkára) 
eskeadatkezeles@gmail.com 
 
10. Belső nyilvántartás az Egyesület által történő adattovábbításról 
 
Az Egyesület az Infotv. 25/E. § alapján az adattovábbítási folyamatról adattovábbítási 
nyilvántartást elektronikus úton vezet. 
 
10.1. Adatkezelési és adatvédelmi, illetve adattovábbítási nyilvántartás 
 
Az Egyesület papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A 
papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben történik oly módon, hogy az 
illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. 
 
11. Jogorvoslati lehetőségek 
 
11.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 
adatfelvételénél jelzett módon. 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a 

mailto:eskeadatkezeles@gmail.com
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kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban (30) napon belül írásban, 
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 
folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott 
be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 
 
11.2. Az adatkezelő a személyes adatot töröli, ha  

- kezelése jogellenes,  
- az érintett kéri,  
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy  
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, valamint 
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
11.3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el; 

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
 
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről 
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést 
– beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni 
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 
közlésétől számított (30) napon belül – bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
 
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg 
a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 
származott. 
 
11.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet az Egyesület székhelye szerinti 
bíróságnál, peres eljárás keretén belül, az ügy tárgyára tekintettel  
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a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt megindított eljárás keretében 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 25. 
Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28. 
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 
 
vagy 
 
a Fővárosi Törvényszék előtt megindított eljárás keretében 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 
Telefonszám: +36 1 354 6000 
 
11.5. Panasszal fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz. 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603. 
Telefon: +36 (1)391-1400 
Fax: 06 1 391 1410 
Weboldal: https://naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu” 
 
 
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy minden természetes jogosult a felügyeleti hatóság 
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben bírósághoz fordulni, vagy ha a felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik az érintett panaszával, vagy (3) hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  
 
12. Záró rendelkezések  
 
12.1. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt és kötelezhetik valamely érintett adatának kiadására. E 
kötelezettségnek a törvény erejénél fogva az adatkezelő köteles eleget tenni a hatóság és egyéb 
szervek irányába. 
 
Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
12.2. Az adatkezelő az alábbi jogszabályokra is figyelemmel készítette el jelen adatkezelési 
tájékoztatóját: 
- 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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, különös tekintettel 
annak 13/A. § -ban foglaltakra 

https://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról, 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól, különösen annak 6.§-ban foglalt rendelkezéskere. 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, különösen annak 155. §-ban foglalt 

rendelkezéskere 
- 16/2011. számú vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 

EASA/IAB-ajánlásról 
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás  

adatvédelmi követelményeiről 
 
12.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelőtől kérhet további tájékoztatást.  
 
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfeleljen, mind a 
hatályos jogszabályoknak, mind a jelen adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.  
 
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése 
mellett egyoldalúan módosítsa. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésnek napja: 2018. év május hónap 25. napja 
 
Utolsó módosítás: 2020. március 19. 
 
 
 

Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület., képviseli: 
Kövesdy Katalin elnök és Tófalvi András alelnök 

adatkezelő 
 


