
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban „Szabályzat”) a 

Magunkért Mozgalom Egyesület (székhely: 2045 Törökbálint, Árpád u. 5/B; 

nyilvántartási szám: NAIH-2016\DP\0000597; képviseli: Weith Katalin elnök, a 

továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő által folytatott kapcsolattartás, az 

Adatkezelő és partnerszervezeteinek tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás, 

információkérés, adategyeztetés, az Adatkezelő tevékenységét és céljait szolgáló 

egyesületi tag toborzás tevékenység során az érintettek (a továbbiakban „Érintett”) 

jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban „Infotörvény”) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési 

szabályait és az Érintetteknek szóló adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. 

 

Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél az Érintettek által Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, az Érintettek magánszférájának 

tiszteletben tartása. Az Adatkezelő a természetes személy Érintettek személyes adatait 

bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik 

azok biztonságáról. 

 

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az Érintett részére írásban, 

vagy email útján egyesületi aktivitásáról, rendezvényekről, eseményekről 

tájékoztatást nyújtson, illetve különböző eseményeken való részvételre való meghívás 

céljából az Érintettet telefonon közvetlenül megkeresse. 

 

 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

 

Az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait, ill. azok egy részét kezeli, a jelen 

Szabályzattal összhangban: 

 

név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely. 

 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA, ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, melyet Érintett önkéntesen ad meg. 

Az Érintett személyes adata megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az 

Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek. Az Adatkezelő a személyes adatokat 

határozatlan ideig, de legfeljebb addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezelés 

megszüntetését és a személyes adatok törlését nem kéri. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat más részére nem továbbítja.  

 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. 

bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel 

személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének 

eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

 



Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében 

megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A 

Érintett tudomásul veszi, hogy jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 

szervek részére is átadhat az Adatkezelő adatokat, ilyen esetben is az átvevőt 

titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. 

 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE, ZÁROLÁSA, TÖRLÉSE, 

MEGJELÖLÉSE 

 

Érintett személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg illetve 

az esetleges törlésére vonatkozó kérését követően  - amennyiben jogszabály ezt 

lehetővé teszi és nem tiltja - haladéktalanul törlésre kerülnek. 

 

A személyes adatok kezelésével összefüggésben Érintett az őt megillető jogokat a 

következő e-mail címre küldött értesítés útján gyakorolhatja: 

magunkért@magunkert.com. Az értesítésre az Adatkezelőtől legfeljebb 30 (harminc) 

munkanapon belül választ kap az érintett.  

 

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat helyesbíti, zárolja, vagy törli, 

egyúttal értesíti azon szerződéses partnerét, akiknek korábban az adatot továbbította. 

Az értesítést az Adatkezelő akkor mellőzheti ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Az Érintettek a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, 

illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi jelen adatkezeléssel 

összefüggésben felmerült jogukról is lemondanak. 

 

A törlés minden esetben költségmentes. A jogszabály alapján elrendelten kezelt 

adatok törlését nem lehet kérni. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet 

értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy saját vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes 

adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön 

hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti. 

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 

Adatkezelő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag 

addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta. 

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

 



Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett 

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás 

iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

5. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOKRÓL 

 

Az Érintettek tájékoztatást is kérhetnek az adatkezelésről az azzal kapcsolatos összes 

ténnyel kapcsolatban (az Adatkezelő által kezelt adatokról, 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). A tájékoztatás az adatkezelés időtartamán belül 

kérhető. A kért tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos 

területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez 

kötheti. 

 

6. TILTAKOZÁSI JOG 

 

Az Érintettek vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, 

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, 

vagy ha egyébként ezt törvény lehetővé teszi számára. 

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles 

a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az Érintettek az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott 

döntésével nem értenek egyet, vagy az Adatkezelő a megadott határidőn belül nem 

döntött,- a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) 

napon belül - bírósághoz fordulhatnak. 

Jogérvényesítés 

 

Az Érintett jogait az Infotörvény, valamint vonatkozó magyar jogszabályok alapján 

érvényesíthetik. Az Érintett jogaik megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi 

hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlapja a www.naih.hu.) fordulhat. Az 

adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a 

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A 

jogérvényesítés módját valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes 

törvényi rendelkezéseket az Infotörvény, valamint a Ptk. tartalmazza. 

 



7.  ADATOK VALÓDISÁGA 

 

A megadott személyes adatok valódiságáért az Érintettek felelnek. Amennyiben 

valótlan adatokat szolgáltatnak, vagy másvalaki személyes adatait adják meg, az 

érintettnek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési 

eljárást kezdeményezhet.  

Az Érintettek kötelesek minden tőlük elvárhatót megtenni az Adatkezelőnek megadott 

személyes adataik védelme érdekében.  

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt az 

Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó 

kár a Érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, ilyen esetekben 

a Érintett vállalja, hogy helytáll a felmerülő igényekkel szemben és mentesíti az 

Adatkezelőt. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

Érintett terheli a felelősség az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek 

továbbított személyes és egyéb adatokért (pl. postacím, telefonszám), akár sajátjai, 

akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért; ezzel kapcsolatban az 

Adatkezelő mentesítik és harmadik személyek felé helytállnak minden ilyen 

továbbításból eredő igénnyel szemben.  

 

A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az Adatkezelő köteles 

haladéktalanul azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére 

bejelenti. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a személyes adatok megsértésének 

eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait. A 

nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges információkat tartalmazza. 

 

Budapest, 2016.11.01. 


