A HUMÁNPOLITIKA.COM KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓD ELLEN
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TAGJAI ÉS TÁMOGATÓI, ADOMÁNYOZÓI SZÁMÁRA
Hatály: 2019. 01. 01.
A Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen (székhely: Budapest, v. Ker., Károlyi Mihály u. 11. A. 3/2.; nyilvántartásba vételi
szám: 01-02-0012154; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 18258875-1-43; képviseli: Schneider Balázs elnök) az Európai Parlament és
Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a tagjait,
adományozóit, támogatóit, valamint az általa végzett adatkezeléssel érintett egyéb személyeket adataik Adatkezelő által történő kezeléséről.
1. Fogalmak
Szolgáltató

A Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen.

Honlap

A www.humanpolitika.com domain név és URL cím alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Felhasználó

A Honlapot meglátogató személy.

2. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja?
A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató egyesület tevékenysége során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően
részletes tájékoztatást a Felhasználóknak és az érintetteknek.
3.

A Honlappal kapcsolatos adatkezelés
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A www.humanpolitika.com Honlap a Szolgáltató egyesület tevékenységét bemutató honlap, amelyen információk érhetők el a Szolgáltatóról és annak
tevékenységéről, programjairól. A Honlapon a Szolgáltató nem folytat adatkezelést, a Honlapon a Szolgáltató adatot nem gyűjt, és a Felhasználók nem
tudnak a Honlapon személyes adatot megadni.

4. Hogyan vonatkozik az érintettekre az adatkezelési tájékoztató?
A Szolgáltató egyesület tagjai az egyesületbe történő jelentkezéssel, míg a támogatók, adományozók az adomány, támogatás megfizetésével tudomásul
veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?
A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő megjelenítésével teszi közzé.
A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. Az érintettek a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt
megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.
A jelen adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató székhelyén nyomtatva is elérhető és megismerhető.
6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
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a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a
továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például
számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a
továbbiakban: Jogos érdek)

6.3.Az egyesület leendő és létező természetes személy tagjaival kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató kezeli a hozzá a Honlapon vagy más módon jelentkező természetes személy tagok személyes adatait, az alábbiak szerint:
A
Kezelt adat
kategóriája

név, születési
név

B

C

D

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja
C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pont: az egyesület
jogos érdeke

a)
b)
c)
d)
Érintett tag

Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
Tag- és tagdíj nyilvántartás
Igény- és jogérvényesítés
C/a) és d) cél esetén: GDPR 6.
Tájékoztatás az egyesület tevékenységével
cikk (1) bek. a) pont: a tag
kapcsolatban, kommunikáció és kapcsolattartás a
hozzájárulása
tagokkal
e) Tagdíjjal, adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk
egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
egyéb kötelezettségek teljesítése
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
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E
Adattárolás időtartama,
törlés időpontja
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a
tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.
Az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított

A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:63. § (1) és 3:66. § (1)
bekezdése – nyilvántartási
kötelezettség

Anyja neve

Érintett tag

a)
b)
c)
d)

Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
Tag- és tagdíj nyilvántartás
Igény- és jogérvényesítés
Tagdíjjal, adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és
egyéb kötelezettségek teljesítése
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C/d) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
adatok esetén az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”) 78. § (3), 202.
§ (1), számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok
esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény („Sztv.”)
168-169. §.
C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pont: az egyesület
jogos érdeke
C/a) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont: a tag
hozzájárulása

5 évig kerülnek őrzésre,
amelyben az adóról
bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok a szerződés
megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési
célú adatkezelés esetén a
tagsági jogviszony
megszűnését követő 5 évig
kerülnek őrzésre az adatok.
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a
tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.

C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:63. § (1) és 3:66. § (1)
bekezdése – nyilvántartási
kötelezettség

Állandó lakcím

Érintett tag

a) Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
b) Tag- és tagdíj nyilvántartás
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C/d) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
adatok esetén az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”) 78. § (3), 202.
§ (1), számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok
esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény („Sztv.”)
168-169. §.
C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pont: az egyesület

Az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított
5 évig kerülnek őrzésre,
amelyben az adóról
bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok a szerződés
megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési
célú adatkezelés esetén a
tagsági jogviszony
megszűnését követő 5 évig
kerülnek őrzésre az adatok.
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a

c) Igény- és jogérvényesítés
d) Tájékoztatás az egyesület tevékenységével
kapcsolatban, kommunikáció és kapcsolattartás a
tagokkal
e) Tagdíjjal, adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és
egyéb kötelezettségek teljesítése

jogos érdeke
C/a) és d) cél esetén: GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pont: a tag
hozzájárulása
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:63. § (1) és 3:66. § (1)
bekezdése – nyilvántartási
kötelezettség
C/d) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
adatok esetén az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”) 78. § (3), 202.
§ (1), számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok
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tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.
Az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított
5 évig kerülnek őrzésre,
amelyben az adóról
bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok a szerződés
megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési
célú adatkezelés esetén a

esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény („Sztv.”)
168-169. §.
C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pont: az egyesület
jogos érdeke
C/a) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont: a tag
hozzájárulása

adóazonosító
jele

Érintett tag

a)
b)
c)
d)

C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk
Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
Tag- és tagdíj nyilvántartás
irányadó jogi kötelezettség
Igény- és jogérvényesítés
teljesítése –
Tagdíjjal, adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
A Polgári Törvénykönyvről
egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és
szóló 2013. évi V. törvény
egyéb kötelezettségek teljesítése
(Ptk.) 3:63. § (1) és 3:66. § (1)
bekezdése – nyilvántartási
kötelezettség
C/d) cél esetén: GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
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tagsági jogviszony
megszűnését követő 5 évig
kerülnek őrzésre az adatok.
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a
tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.
Az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított
5 évig kerülnek őrzésre,
amelyben az adóról
bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok a szerződés

adatok esetén az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”) 78. § (3), 202.
§ (1), számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok
esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény („Sztv.”)
168-169. §.

E-mail cím

Telefonszám

Érintett tag

Érintett tag

a) Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
b) Tájékoztatás
az
egyesület
tevékenységével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: a
kapcsolatban, kommunikáció és kapcsolattartás a
tag hozzájárulása
tagokkal
c) Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés

a) Jelentkezés az egyesületbe, jelentkezés elbírálása
b) Tájékoztatás
az
egyesület
tevékenységével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: a
kapcsolatban, kommunikáció és kapcsolattartás a
tag hozzájárulása
tagokkal
c) Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés
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megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési
célú adatkezelés esetén a
tagsági jogviszony
megszűnését követő 5 évig
kerülnek őrzésre az adatok.
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a
tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.
Rendezvényekkel
kapcsolatos adatkezelés: a
rendezvény lezárultát követő
1 hónapig.
A tagnyilvántartási célú
adatkezelés és a
tájékoztatási,
kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony
megszűnéséig.

Fizetett
adomány
összege

Érintett tag

Adó-, TB és egyéb jogi bejelentési, bevallási,
nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont:
az Egyesületre irányadó jogi
kötelezettség teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
adatok esetén az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”) 78. § (3), 202.
§ (1), számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok
esetén a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény („Sztv.”)
168-169. §.

Az érintett a hozzájárulását a Szolgáltató lenti elérhetőségeire küldött üzenetével bármikor szabadon visszavonhatja.
A jogos érdek megjelölése:
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Rendezvényekkel
kapcsolatos adatkezelés: a
rendezvény lezárultát követő
1 hónapig.
Az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított
5 évig kerülnek őrzésre,
amelyben az adóról
bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna
tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg
kellett volna fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
iratok a szerződés
megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.

a) Igény- és jogérvényesítés: Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a taggal szemben jogvitája merül fel, vagy követelése merül
fel, ezen fent megjelölt adatok tekintetében vagy ezeket is érintően a taggal jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató
felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát a Ptk. szerinti általános 5 éves elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és
jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.
A tag a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben külön tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a tag azon adatait nem kezeli tovább, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.4.Az egyesület jogi személy tagjai kapcsolattartói adatainak kezelése
A Szolgáltató mint egyesület a jogi személy tagjai esetében a jogi személlyel való kommunikáció érdekében, kapcsolattartási célra kezeli és tárolja a jogi
személy tagok kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait:
A
B
Kezelt adat
Adat forrása
kategóriája
Név
Levelezési cím
Érintett tag
E-mail cím
Telefonszám
A jogos érdek megjelölése:

C

D

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás
az
egyesület
tevékenységével
kapcsolatban, kommunikáció és kapcsolattartás a
tagokkal

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont:
jogos érdek

E
Adattárolás időtartama,
törlés időpontja
A tagsági jogviszony
megszűnéséig

a) Tájékoztatás, kommunikáció és kapcsolattartás a jogi személy taggal: Adatkezelő, valamint a jogi személy egyesületi tagja közös érdeke az
egyesület tevékenységével összefüggésben az egymással történő kapcsolattartás. Jogi személy esetében a kapcsolattartás csak kapcsolattartó
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természetes személyeken keresztül tud megvalósulni, így ezen kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatainak kezelése szükséges
a kommunikációhoz. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a kapcsolattartás kapcsolattartói, elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható
meg.
A tag kapcsolattartója a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben külön tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a tagi kapcsolattartó azon
adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

6.5.Az egyesület jogi személy tagjai vezető tisztségviselői adatainak kezelése
A Szolgáltató a képviseleti jog igazolása céljából kezeli a jogi személy egyesületi tagjai vezető tisztségviselőinek az azonosításhoz szükséges személyes adatait
is az alábbiak szerint:
A
Kezelt adat
kategóriája
Név
Anyja neve
Lakcíme
Adóazonosító
jele

B

C

D

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintett tag

Képviseleti jogosultság ellenőrzése, azonosítás

A jogos érdek megjelölése:
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GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont:
jogos érdek

E
Adattárolás időtartama,
törlés időpontja
A tagsági jogviszony
megszűnéséig

a) Képviseleti jogosultság ellenőrzése, azonosítás: A Szolgáltató mint egyesület a tagsági jogviszony keletkezésekor, és azt követően a tagsági
jogviszonyhoz kapcsolódó tagsági jogok gyakorlásakor ellenőrzi, hogy a jogi személy tag nevében a képviseleti jog gyakorlására jogosult személy jár-e
el. Ennek érdekében a Szolgáltató kezeli a jogi személy tagok vezető tisztségviselőjének azonosításhoz, ellenőrzéshez szükséges személyes adatait.
Az adatkezelés nélkül nem lenne biztosítható és ellenőrizhető sem hogy a jogi személy tag nevében az arra jogosult személy jár-e el, ezért az
adatkezelési cél más módon nem érhető el.
A tag vezető tisztségviselője a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben külön tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a tagi vezető
tisztségviselő azon adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

6.6.Az egyesületet támogató, adományozó személyekkel kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató egyesület adójogi és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá a lentiekben megjelölt egyéb célra kezeli a részére támogatást nyújtó,
adományozó természetes személyek alábbi adatait:
A
Kezelt adat
kategóriája

Név

B
Adat
forrása

Érintett

C

D

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

a) Igény- és jogérvényesítés
b) Tájékoztatás
az
egyesület
tevékenységével kapcsolatban,
kommunikáció és kapcsolattartás
a tagokkal
c) Adománnyal kapcsolatos adó-, TB
és egyéb jogi bejelentési,

C/a) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont: az egyesület jogos
érdeke
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont: hozzájárulás
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E
Adattárolás időtartama, törlés
időpontja
A tájékoztatási, kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a hozzájárulás
visszavonásáig.
Az adózási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított 5

bevallási, nyilvántartási és egyéb
kötelezettségek teljesítése

Lakcím

Érintett

a) Igény- és jogérvényesítés
b) Tájékoztatás
az
egyesület
tevékenységével kapcsolatban,
kommunikáció és kapcsolattartás
a tagokkal
c) Adománnyal kapcsolatos adó-, TB
és egyéb jogi bejelentési,
bevallási, nyilvántartási és egyéb
kötelezettségek teljesítése

C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatok
esetén az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény („Art.”) 78.
§ (3), 202. § (1), számviteli
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény („Sztv.”) 168-169. §.

C/a) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont: az egyesület jogos
érdeke
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont: hozzájárulás
C/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont: az Egyesületre
irányadó jogi kötelezettség
teljesítése –
13

évig kerülnek őrzésre, amelyben az
adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg kellett volna
fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok a
szerződés megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési célú
adatkezelés esetén az adományozás
időpontjától számított 5 évig kerülnek
őrzésre az adatok.
A tájékoztatási, kommunikációs célú
adatkezelés időtartama: a hozzájárulás
visszavonásáig.
Az adózási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított 5
évig kerülnek őrzésre, amelyben az
adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, adatbejelentés, bejelentés

az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatok
esetén az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény („Art.”) 78.
§ (3), 202. § (1), számviteli
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény („Sztv.”) 168-169. §.

Adóazonosító jel

E-mail cím

Érintett

Érintett

Adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
egyéb jogi bejelentési, bevallási,
nyilvántartási
és
egyéb
kötelezettségek teljesítése

Tájékoztatás

az

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
Egyesületre irányadó jogi
kötelezettség teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatok
esetén az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény („Art.”) 78.
§ (3), 202. § (1), számviteli
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény („Sztv.”) 168-169. §.

egyesület

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont:
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hiányában az adót meg kellett volna
fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok a
szerződés megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
Igény- és jogérvényesítési célú
adatkezelés esetén az adományozás
időpontjától számított 5 évig kerülnek
őrzésre az adatok.
Az adózási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított 5
évig kerülnek őrzésre, amelyben az
adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg kellett volna
fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok a
szerződés megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.
A tájékoztatási, kommunikációs célú

tevékenységével
kapcsolatban,
kommunikáció és kapcsolattartás a
tagokkal

Támogatás/adomány
összege

Érintett

Adománnyal kapcsolatos adó-, TB és
egyéb jogi bejelentési, bevallási,
nyilvántartási
és
egyéb
kötelezettségek teljesítése

hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
Egyesületre irányadó jogi
kötelezettség teljesítése –
az adózási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatok
esetén az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény („Art.”) 78.
§ (3), 202. § (1), számviteli
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény („Sztv.”) 168-169. §.

adatkezelés időtartama: a hozzájárulás
visszavonásáig.
Az adózási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges iratok annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított 5
évig kerülnek őrzésre, amelyben az
adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve
bevallás, adatbejelentés, bejelentés
hiányában az adót meg kellett volna
fizetni.
A számviteli kötelezettség
teljesítéséhez szükséges iratok a
szerződés megszűnésétől számított 8
évig kerülnek őrzésre.

Az érintett a hozzájárulását a fenti korlátok tudomásul vételével egyébként a Szolgáltató lenti elérhetőségeire küldött üzenetével bármikor szabadon
visszavonhatja.
A jogos érdek megjelölése:
a) Igény- és jogérvényesítés: Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben az adományozóval szemben jogvitája merül fel, vagy
követelése merül fel, ezen fent megjelölt adatok tekintetében vagy ezeket is érintően az adományozóval jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási
célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát a Ptk. szerinti általános 5 éves elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a
Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.
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A támogató/adományozó a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben külön tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a
támogató/adományozó azon adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.7.A Szolgáltató egyesület vezető tisztségviselőivel kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató egyesület a saját vezető tisztségviselőinek adatait az egyesületre vonatkozó jogszabályok alapján köteles kezelni. A Szolgáltató a vezető
tisztségviselői alábbi személyes adatait kezeli:
A
Kezelt adat
kategóriája

B
Adat
forrása

C

D

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Érintett

Jogi kötelezettség teljesítése,
egyesület nyilvántartásba vétele,
képviseleti jog igazolása

Anyja neve

Érintett

Jogi kötelezettség teljesítése,
egyesület nyilvántartásba vétele,
képviseleti jog igazolása

Érintett

Jogi kötelezettség teljesítése,
egyesület nyilvántartásba vétele,
képviseleti jog igazolása

Lakcíme

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
egyesület Ptk. 3:22. §-a, 3:26. §
(2) bekezdése, Civil törvény 20. §
(1) bek. e) és f) pontjas és (5) bek.
a) pontja
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
egyesület Ptk. 3:22. §-a, 3:26. §
(2) bekezdése, Civil törvény 20. §
(1) bek. e) és f) pontjas és (5) bek.
a) pontja
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
egyesület Ptk. 3:22. §-a, 3:26. §
(2) bekezdése, Civil törvény 20. §
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E
Adattárolás időtartama, törlés
időpontja

Az Egyesület fennállásáig.

Az Egyesület fennállásáig.

Az Egyesület fennállásáig.

Születési ideje

Érintett

Jogi kötelezettség teljesítése,
egyesület nyilvántartásba vétele,
képviseleti jog igazolása

Adóazonosító jele

Érintett

Jogi kötelezettség teljesítése,
egyesület nyilvántartásba vétele,
képviseleti jog igazolása

(1) bek. e) és f) pontjas és (5) bek.
a) pontja
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
egyesület Ptk. 3:22. §-a, 3:26. §
(2) bekezdése, Civil törvény 20. §
(1) bek. e) és f) pontjas és (5) bek.
a) pontja
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: az
egyesület Ptk. 3:22. §-a, 3:26. §
(2) bekezdése, Civil törvény 20. §
(1) bek. e) és f) pontjas és (5) bek.
a) pontja

Az Egyesület fennállásáig.

Az Egyesület fennállásáig.

6.8. A Szolgáltató egyesület Facebook oldalán megvalósuló adatkezelés
A Szolgáltató a https://www.facebook.com/Humánpolitika.com Egyesület URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket,
eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). A Szolgáltató a Humánpolitika.com Egyesület Facebook Oldalon a Facebook Insight
(Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon,
mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.
A Szolgáltató tájékoztatja a Szolgáltató Facebook Oldalának látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes
adatok tekintetében a Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel a Szolgáltató
és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited között a Facebook
Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
A Szolgáltató tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról a Szolgáltató
és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:
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A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:
a) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban;
az adatkezelést a Szolgáltató nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.
b) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
c) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra a Szolgáltató
nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett a Szolgáltatóhoz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos
kérelmét, a Szolgáltató azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től
fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
d) A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az
adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.
A Szolgáltató felelőssége és kötelezettségei:
a) A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.
b) A Szolgáltató köteles megjelölni magát mint adatkezelőt a Facebook Oldalon
c) A Szolgáltató nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, a Szolgáltató csak a
Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Szolgáltató Facebook Oldalának látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Szolgáltató az alábbi jogalapon kezeli:
a) A Szolgáltató Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
b) A Szolgáltató Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy
osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek
Facebook tartalmat
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c) A Szolgáltató Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Szolgáltató
Facebook Oldalra
d) Szolgáltató Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30
másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
e) A Szolgáltató Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az
elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban
A Szolgáltató tekintetében a fenti adatok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.
A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent
hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

7. Az Adatkezelő
A 6. pontban megjelölt személyes adatok adatkezelője:
Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen
Székhely:
Budapest, V. ker. Károlyi Mihály u. 11. A. 3/2.
Nyilvántartásba vételi szám: 01-02-0012154
Nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Törvényszék
Adószám:
18258875-1-43
Képviseli:
Schneider Balázs elnök
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Honlap:

www.humanpolitika.com

8. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?
A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.
9. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
9.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek
megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 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 Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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9.2. Az érintett hozzáférési joga
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai;
az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(2)

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.3. A helyesbítéshez való jog
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Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az
érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
9.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a)
b)
c)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
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d)

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)
b)
c)
d)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a
Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi 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; vagy
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.

(2)

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozta az
adatkezelést.

9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
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9.7. Az adathordozhatósághoz való jog
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 az
Adatkezelő akadályozná, ha:
a)
b)

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –
kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelők és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3)

A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9.8. A tiltakozáshoz való jog
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése
ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
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9.9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal:
http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9.10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.11. A Szolgáltatóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága
előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per
Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
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10. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?
Adatkezelő az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:
Adatbiztonság az IT infrastruktúrában
A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi,
alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság
megteremtése és fenntartása érdekében.
Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata szabályozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést
követően megengedett.
A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.
A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten
kezeljük.
Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak,
jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Adatbiztonság a kommunikációban
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Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok
integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító
eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak
titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása
védelmi funkciókat.
Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést
hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.
Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás
megakadályozását.
Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során
A rendszereink, szoftvereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a
fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.
A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a
személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.
A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző
sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására.
Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági
követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.
Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.
27

Adatbiztonság az iratkezelés során
Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott
jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú
szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.
Fizikai adatbiztonság
A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat
alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.
A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos
behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan
zárt helyen történhet.
11. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást
is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
(dokumentum vége)
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