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A.

ELSŐ RÉSZ – ALAPVETŐ INTÉZMÉNYEKRE, KÖTELEZETTSÉGEKRE,
FELELŐSSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
I.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

I./1.

Preambulum

(1)

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési
intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

(2)

A Társaság jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és mellékleteiben nyújt tájékoztatást az általa közvetlenül
foglalkoztatással összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységekről, az adatkezelés feltételeiről, céljairól,
jogalapjairól, és arról, hogy az érintettek hogyan gyakorolhatják jogaikat, és a Társaság miként biztosítja az adatok
biztonságát.

I./2.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

(1)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Társaság általa eleget tegyen a Rendelet 13. és 14. cikkeiben foglalt
tájékoztatási kötelezettségének.

(2)

Jelen részletes Adatkezelési Tájékoztató útján kíván a Társaság eleget tenni annak a követelménynek, hogy az
érintetteket a Társaság általi adatkezelés minden lényeges körülményéről tájékoztassa, abból a célból, hogy az
érintettek, egyrészt megalapozott döntést hozhassanak a hozzájárulásukon alapuló adatkezelések
engedélyezéséről, másrészt, hogy az érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogukat megfelelően
érvényesíthessék az egyéb jogalapon történő adatkezelések vonatkozásában.

(3)

A Társaság álláspontja szerint ahhoz, hogy az érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogukat megfelelően
érvényesíthessék, elengedhetetlen, hogy a Társaság tájékoztatása kiterjedjen a hatályos adatvédelmi
rendelkezéseknek a Társaság adatkezelési tevékenységeivel történt összevetésére, így a jelen Adatkezelési
Tájékoztató részletesen bemutatja az adatvédelmi intézményeket, hazai, és közösségi előírásokat, garanciákat, és a
Társaság ezen adatvédelmi előírások megvalósulását szolgáló intézkedéseit.

(4)

A Jelen - és a Társaság foglalkoztatással közvetlenül összefüggő adatkezelési tevékenységeire vonatkozó, külön
dokumentumba szerkesztett - részletes, a Társaság adatkezelési tevékenységének minden lényeges körülményére
kiterjedő, átfogó Adatkezelési Tájékoztatók mellett, a tömör, világos, átlátható és érthető tájékoztatási
követelménynek való megfelelés érdekében a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatóból kivonatos tájékoztatókat
biztosított az érintettek számára adatkezelési célonként, illetve érintetti csoportonként meghatározva a címzettek
körét.

I./3.

Adatkezelők adatai

I./3.1.

Adatkezelő adatai
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
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továbbiakban:
I./4.

Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Belső Adatvédelmi Felelős elérhetőségei, jogállása
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:
Jogállása:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net
A Társaság belső Adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind feladatai,
mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő feladataitól,
hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja a Társaság
adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit.

I./5.

Általános Adatkezelési Tájékoztató hatálya

(1)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a „személyi hatály” cím alatt rögzített érintetteknek, a „tárgyi hatály” alatt rögzített
adataira terjed ki, az „időbeli hatály” cím alatt rögzített időtartamra értendő. A Társaság tájékoztatja az érintetteket,
hogy alapelvként rögzítette, hogy azokban a határesetekben, amikor nem áll módjában egyértelműen meghatározni,
hogy egy adott személy érintettnek minősül-e, illetőleg egy adott adat személyes adatnak minősül-e, úgy tekinti,
hogy az adott személy érintett, és az adott adat személyes adat, és biztosítja, hogy az ilyen személy a GDPR által
biztosított érintetti jogait gyakorolhassa, és az ilyen adatnak a személyes adatok védelmével azonos védelmet
biztosít.

(2)

A Társaság külön, a foglalkoztatással közvetlenül összefüggő adatkezelési tevékenységekre vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztatót rendszeresít az alábbi adatkezelési tevékenységeire:
A Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó, Társaság által végzett
adatkezelési tevékenységek csoportjai
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I./5.1.

Álláspályázatok
Pályázó és önéletrajz adatbázis
Munkaszerződések - kötelező adattartalom
Munkaszerződések - eshetőleges adattartalom
Munkaügyi nyilvántartás
Munkaköri leírások
Jelenléti ívek
Tanulmányi szerződések
Biztosítotti bejelentéshez, bérszámfejtéshez, bérkifizetéshez szükséges adatok
Személyi jövedelemadó kedvezmény nyilatkozatok
Költségnyilatkozatok
Munkabalesetek és foglalkoztatási megbetegedések jegyzőkönyvei, és nyilvántartása
Alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos dokumentáció
Fizetés nélküli szabadság dokumentációja
Munkavégzés alóli mentesülés dokumentációja
Munkáltatói ellenőrzés körébe eső adatok

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya

(1)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi
kezelésére terjed ki, azzal, hogy az adatvédelem körében a Társaság természetes személynek tekinti az egyéni
vállalkozókat is, és az egyéni vállalkozók személyes adatait a természetes személyek személyes adatainak
védelmével azonos védelemben részesíti. Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában a Társaság természetes
személynek tekinti továbbá az egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat.

(2)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya főszabályként nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre
vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
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A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya csakis abban az esetben terjed ki jogi személyekre, amennyiben a jogi
személy hivatalos neve alapján azonosítható egy vagy több természetes személy.
I./5.2.

Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya

(1)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság működése során kezelt összes személyes adatra,
azaz az összes adatra, amelyek által természetes személy közvetlenül, vagy akár közvetve azonosítható. Tehát
jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed mind a papíralapon, mind az informatikai rendszerben, azaz a
Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközön található, a Társaság által kezelt vagy
feldolgozott összes személyes adatra.

(2)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed továbbá az adatkezelés eredményeképpen létrejött
személyes adatokra is.

I./5.3.

Az Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya

(1)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya 2021. AUGUSZTUS 1. napjától visszavonásig terjed.

I./6.

Irányadó jogszabályok

(1)

Társaságnak a személyes adatok kezelése során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokban,
határozatokban, ajánlásokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia:
▪
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
GDPR vagy Rendelet). A rendelet magyar nyelvű szövege elérhető az alábbi linken: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
▪
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban:
Infotv.).
A
törvény
hatályos
szövege
elérhető
az
alábbi
linken:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.366978;
▪
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény). A törvény hatályos szövege elérhető az alábbi
linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.356005;
▪
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). A törvény hatályos szövege
elérhető az alábbi linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370225;
▪
a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.). A törvény hatályos szövege
elérhető az alábbi linken: h http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.377344;
▪
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatói, ajánlásai, határozatai. A NAIH
határozatai elérhetőek a következő linken: https://www.naih.hu/hatosagi-hatarozatok---vegzesek.html; A
NAIH ajánlásai elérhetőek a következő linken: https://www.naih.hu/ajanlasok.html;

I./7.

Fogalom meghatározások, értelmező rendelkezések, főbb rövidítések jegyzéke

(1)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke, valamint
az Infotv. 3. § tartalmazza. Ennek megfelelően kiemeljük a főbb fogalmakat:
▪
adatfeldolgozás: más nevében történő adatkezelés.
▪

adatfeldolgozó: az a személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

▪

adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet.

▪

adatkezelő: az a személy (akár természetes személy, akár jogi személy), aki a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz aki az adatkezelés
tekintetében az érdemi döntéseket meghozza, illetőleg, akinek érdekében az adatkezelés történik

▪

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

▪

adatvédelmi incidens: adatok biztonságának sérülése.

▪

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

▪

felügyeleti hatóság: független közhatalmi
Információszabadság Hatóság (NAIH).

szerv,

Magyarországon:

Nemzeti

Adatvédelmi

és
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▪

hírlevél: minden olyan közvetlen üzletszerzés módszerével a felhasználó által megadott e-mail címre küldött
üzenet, amelyben a Társaság újdonságairól, ajánlatairól, új fejlesztéseiről, és egyéb, a Társasággal vagy
ügyfeleivel kapcsolatos hírekről, eseményekről értesíti a Társaság a szolgáltatásra feliratkozott címzetteket.

▪

honlap (vagy weboldal): a Társaság által üzemeltetett online megjelenési felületek, ahol a Társaság
bemutatkozik, bemutatja szolgáltatásait, reklámfelület, ahol a Társaság a különböző ajánlatait aktuálisan
megjeleníti, egyben kommunikációs csatorna az ügyfelek, pályázók, továbbá a Társasággal foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban állók felé. Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában a honlap, weboldal alatt az
alábbi értendő: https://www.magyarsaghaza.net.

▪

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra
utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok ideértve a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, és
a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
valamint a bűnügyi személyes adatok.

▪

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22c.; e-mail címe: ügyfélszolgálat@naih.hu; telefonszáma: +36 (1) 391 1400./

▪

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ

▪

természetes személy: jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az egyéni vállalkozó, egyéni cég,
valamint őstermelő ügyfeleket, szállítókat is természetes személynek kell tekinteni.

II.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

(1)

A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazása során a személyes adatok kezelésének és védelmének az
alábbi jogszabályban rögzített alapelvei szerint köteles eljárni:
▪

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

▪

célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet és nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

▪

adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.

▪

pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

▪

korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye
lehetővé.

▪

integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes 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.

▪

elszámoltathatóság: A Társaság, mint adatkezelő, felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, és az
adatkezelés teljes időtartama alatt képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a személyes adatok
Társaság általi kezelése megfelel ezen alapelveknek.
III.

(1)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAIRÓL TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság általi adatkezelési tevékenységek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokat szolgálják
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása;
vagyonvédelem;
munkavállalók Mt. szerinti ellenőrzése;
a Társasággal kötendő szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása;
a Társaság által szervezett rendezvények, előadások, versenyek, pályázatok és egyéb programok
lebonyolítása, díjak kiosztása;
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(2)

az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Társaság által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási
célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön
keresztül);
az érintettek igényeinek felmérése, azok magasabb szintű szolgáltatásokkal való kielégítése érdekében;
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése.

A Társaság által ellátott egyes adatkezelési tevékenységek tényleges céljairól részletes tájékoztatást nyújt a jelen
Adatkezelési Tájékoztatónak a Társaság, illetőleg tagjai egyes tényleges adatkezelési tevékenységeit, azok céljai
alapján rendszerező B - Második része.
IV.

(1)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAIRÓL TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A Társaságnál a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az alábbi jogalapok
legalább egyike fennáll:
▪ érintett hozzájárulás: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő
kezeléséhez /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/;
▪ szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez
szükségesek /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/;
▪ jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/;
▪ létfontosságú érdek védelme: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont/;
▪ közérdek, közhatalmi jogosítvány: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont/;
▪ jogos érdek: az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ez érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
/GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont/.

(2)

A Társaság által ellátott egyes adatkezelési tevékenységekhez a Társaság által rendelt jogalapokról részletes
tájékoztatást nyújt a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak a Társaság, illetőleg tagjai egyes tényleges adatkezelési
tevékenységeit, azok céljai alapján rendszerező B - Második része.

IV./1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1)

A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. számú mellékletét képező, adatkezeléshez történő Hozzájáruló
nyilatkozat formanyomtatványt rendszeresíti, így kérjük, hogy amennyiben hozzájárulását adja az általunk tervezett
adatkezeléshez, úgy a melléklet szerinti nyomtatványt szíveskedjen kitölteni. A nyomtatvány alkalmazása nem
kötelező, de a Társaság ügyintézését megkönnyíti.

(2)

A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. számú mellékletét képező, kifejezetten fénykép, hangfelvétel,
filmfelvétel kezeléshez történő Hozzájáruló nyilatkozat formanyomtatványt rendszeresíti, így kérjük, hogy
amennyiben hozzájárulását adja az általunk tervezett adatkezeléshez, úgy a melléklet szerinti nyomtatványt
szíveskedjen kitölteni. A nyomtatvány alkalmazása nem kötelező, de a Társaság ügyintézését megkönnyíti.

(3)

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(4)

Tájékoztatjuk, hogy ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

(5)

Az érintett kezdeményezésére, kérelmére indult ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok
tekintetében az érintett által megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását a Társaság
vélelmezi.
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(6)

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

(7)

A Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. számú mellékletét képező, hozzájárulás visszavonása iránti
kérelem mintát rendszeresíti, így kérjük, hogy amennyiben a Társaság általi adatkezeléshez adott hozzájárulását
szeretné visszavonni, úgy a melléklet szerinti nyomtatványt szíveskedjen kitölteni. A nyomtatvány alkalmazása nem
kötelező, de a Társaság ügyintézését megkönnyíti.

(8)

A hozzájárulás visszavonása iránti kérelem esetén a Társaság a kérelemnek díjmentesen tesz eleget.

(9)

A hozzájárulás visszavonása iránti kérelem teljesítését megelőzően a Társaság ellenőrizi a kérelmet előterjesztő
érintett személyazonosságát.

(10)

A Társaság által hozzájárulás jogalapon folytatott főbb adatkezelési tevékenységekről szóló részletes tájékoztatást a
jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi fejezetei tartalmazzák:
Adatvagyon megnevezése

Adatkezelési Tájékoztató irányadó fejezetének
megjelölése

Álláspályázatok /Toborzási és kiválasztási folyamat/

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Pályázó és önéletrajz adatbázis

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Kapcsolat-felvételi, ügyfélszolgálati adatok
Hírlevél adatbázis

XV./1.
XVI./1.

Weboldal: automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik)
és hasonló technológiák

XVII./1.

Közösségi, és videómegosztó oldalak (Facebook, Youtube)

XVII./3.

Rendezvények, előadások, versenyek, egyéb programok
előadóiről és fellépőiről készült fénykép, hangfelvétel,
videófelvétel

XXI./1.

Rendezvények, előadások, versenyek, egyéb programok
résztvevőitől készült fénykép, hangfelvétel, videófelvétel

XXI./2.

Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok

XXI./3.

Pályázatokkal, versenyekkel összefüggő adatkezelés

XXI./4.

IV./2. Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés
(1)

A Társaság adatkezelése jogszerűnek minősül továbbá, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék
keretében van szükség.

(2)

A Társaság szerződés teljesítés jogalapon kezeli az érintettek személyes adatait, amennyiben a Társaság
rendelkezik az érintettekkel kötött létező szerződéssel, és a szerződés érvényes, és az adatkezelés ténylegesen
szükséges a tárgyi szerződés teljesítéséhez.

(3)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társasággal írásban kötött szerződés teljesítése, abban az esetben a
szerződés tartalmaz minden lényegi információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek
ismernie szükséges. A Társaság az adott szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatban tájékoztatja az érintettet
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, valamint arról,
hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

(4)

A Társaság által szerződés teljesítése jogalapon folytatott főbb adatkezelési tevékenységekről szóló részletes
tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi fejezetei tartalmazzák:
Adatkezelési Tájékoztató irányadó fejezetének
megjelölése

Adatvagyon megnevezése
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Munkaszerződések - kötelező adattartalom

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Jelenléti ívek – szövetkezet tagok tekintetében

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Tanulmányi szerződések

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Szerződéses partnerek törvényes képviselőinek adatai
Rendezvények, előadások, versenyek, egyéb programok
előadói és fellépőinek adatai, fénykép, vagy filmfelvételek
kezelése

XV./3.
XXI./1.

(5)

A Társaság szerződéses partnerei kapcsolattartói adatainak kezeléséről szóló részletes tájékoztatást a jelen
Adatkezelési Tájékoztató XV./4. fejezete tartalmazza, szerződés teljesítése jogalaptól eltérő jogalapon.

(6)

A Társaság a szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatokat a szerződés megszűnését követően is
megőrzi, mely őrzés jogalapja egyrészt a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, másrészt a Társaság jogos
érdeke, nevezetesen az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme. A jogi igények
érvényesítése, valamint vitatása céljából folytatott adatkezelés jellemzőiről a jelen Adatkezelési Tájékoztató XIX.
fejezete nyújt tájékoztatást.

IV./3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
(1)

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az
adatkezelés jogalapját jogszabály határozta meg.

(2)

A Társaság számára kötelező adatkezelést ír elő elsősorban, de nem kizárólagosan:

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és végrehajtására kiadott
jogszabályok;

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.);

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Levéltári tv.);

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Szvmt.);

(3)

A Társaság által jogi kötelezettség teljesítése jogalapon folytatott főbb adatkezelési tevékenységekről szóló
tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi fejezetei tartalmazzák:
Adatvagyon megnevezése

Adatkezelési Tájékoztató irányadó fejezetének
megjelölése

Munkaköri leírások

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Jelenléti ívek – saját állományban foglalkoztatott
munkavállalók tekintetében
▪Biztosítotti bejelentéshez, bérszámfejtéshez,

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató
lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

bérkifizetéshez szükséges adatok
Szja kedvezményi nyilatkozatok

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Munkabalesetek és foglalkoztatási megbetegedések
jegyzőkönyvei, és nyilvántartása

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos dokumentáció

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Fizetés nélküli szabadság dokumentációja

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Munkavégzés alóli mentesülés dokumentációja

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Munkába járás költségnyilvántartása

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató
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Törvényes képviselők adatai
Számlák, adó- számviteli nyilvántartások
Adatvédelmi dokumentáció, érintetti megkeresések
Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratok

XV./6.
XV./7.
XVIII
XX.

IV./4. Létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelés
(1)

A létfontosságú érdek védelmét, mint jogalapot, atipikus helyzetekben alkalmazhatja a Társaság, amikor más jogalap
nem megfelelő a Társaság adatkezelési tevékenységére, tipikusan kisebb mértékű adatkezelések esetében
alkalmazhatja a Társaság elsődlegesen, nagyobb volumenű adatkezelések alapja csak kivételesen lehet.

IV./5. Közérdeken, közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés
(1)

A Társaság nem rendelkezik közhatalmi jogosítvánnyal és bár közérdekű tevékenységet is lát el, ezen a jogalapon
személyes adatokat nem kezel.

IV./6. Jogos érdeken alapuló adatkezelés
(1)

A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a Társaság (vagy harmadik fél) jogos érdekével
szemben, figyelembe véve a Társasággal való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

(2)

A Társaság jogos érdeke leginkább akkor állhat fent, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és a
Társaság között, például olyan esetekben, amikor az érintett a Társaság ügyfele vagy a Társasággal foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban áll.

(3)

A Társaság általi jogos érdeken alapuló adatkezelési tevékenységekre a Társaság előzetesen érdekmérlegelési
teszteket folytatott le, és a tesztek eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a Társaság jogos érdeke felülmúlja
az érintettet az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

(4)

A Társaság által jogos érdek jogalapon folytatott főbb adatkezelési tevékenységekről szóló részletes tájékoztatást a
jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi fejezetei tartalmazzák:
Adatkezelési Tájékoztató irányadó fejezetének
megjelölése
lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Adatvagyon megnevezése
Munkaszerződések - eshetőleges adattartalom
Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő
magatartásának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés

lásd Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató

Szerződéses kapcsolattartók elérhetőségi adatai

XV./4.

Okirati tanúk adatai

XV./5.

Jogi igény érvényesítését vagy vitatását alátámasztó
dokumentáció

XIX.

Tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel kezelése

XXI./1.3.
XXI./2.3.

IV./7. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
(1)

A Társaság faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
örökléstani és biometrikus adatok, egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat nem kezel, kivéve ha
a)
az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több tényleges célból történő
kezeléséhez, kivéve, ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tilalom nem oldható fel az érintett
hozzájárulásával;
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b)
c)
d)
e)

az adatkezelés a Társaságnak vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és
szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és tényleges jogai
gyakorlása érdekében szükséges;
az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges,
ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra
hozott;
az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

IV./8. Kiskorú személyek személyes adatainak kezelése
(1)

A 14. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása
szükséges, így a Társaság törvényes képviselői hozzájárulás hiányában nem kezeli kiskorúak személyes adatait,
azzal, hogy 14. életévét betöltött kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
a)
tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
b)
megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű
szerződéseket;
c)
rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;
d)
köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és
e)
ajándékozhat a szokásos mértékben.

(2)

A törvényes képviselők személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató XV./6.
fejezete tartalmazza.
V.

V./1.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog
a.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően a Társaságtól tájékoztatást kapjon, függetlenül attól,
hogy mi az adatkezelés jogalapja.

V./2. A Társaság jelen Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint Általános Adatkezelési
Tájékoztatóját, a székhelyén, valamint honlapjain elérhetővé teszi az érintettek számára. A tájékoztatók
célja, hogy a Társaság az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése
előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelési tevékenységek céljairól és jogalapjairól, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg a személyes adatokat.
V./3.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(2)

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett
rendelkezésére bocsátja.

(3)

Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel, mely díj mértékéról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

(4)

Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról
másolatot kérhet.

V./4.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett jelen Adatkezelési Tájékoztató 4. számú mellékletében található kiegészítő
nyilatkozat, vagy azonos tartalmú nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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V./5.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. számú mellékletében megtalálható minta vagy
azonos tartalmú kérelme alapján kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha
az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

(2)

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont 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,
adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)

Az előző két pont nem alkalmazandó, azaz a Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére, az érintett erre
irányuló kérelme ellenére sem, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)
a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra irányadó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve
közérdekből;
c)
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben
a törléshez való jog érvényesülése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést; vagy
e)
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

V./6.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. számú mellékletében található kérelem minta
segítségével, vagy azonos tartalmú kérelem útján a kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a
Rendeltben meghatározott alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

(2)

Ha az adatkezelés az előző pont 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 kezeli a Társaság.

(3)

A Társaság az érintettet - akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést - az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.

V./7.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség

(1)

A Társaság 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 a Társaság tájékoztatja e címzettekről.
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V./8.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 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 a Társaság, amennyiben:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)

Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen
továbbítását.

(3)

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy bár kezel hozzájárulás, és szerződés teljesítése jogalapokon, de az
adatkezelés nem automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható, de az
érintettek helyette másolatot kérhetnek a kezelt személyes adatokról.

V./9.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ha személyes adatainak
kezelése a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul. Ebben az esetben a Társaság a
személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

V./10.
(1)

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. számú mellékletében található kérelem minta
segítségével, vagy azonos tartalmú kérelem útján az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatokat a továbbiakban e jogalapon a Társaság nem kezeli.

V./11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

(2)

Az előző pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a)
az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b)
meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy
c)
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

V./12. Az érintett adatvédelmi incidensről történő tájékoztatása
(1)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2)

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti a Társaság az adatvédelmi incidens
jellegét, és közli az adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét, az incidens valószínűsíthető következményeit,
valamint a Társaság által az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

(3)

Az érintettet nem tájékoztatja a Társaság az előző pontokban említettek szerint, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
a)
a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása – amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre
fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)
a Társaság 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;
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c)

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.

V./13. Érintetti kérelmek esetén irányadó eljárásrend
(1)

Mielőtt a Társaság a kérelmet érdemben teljesítené, azonosítja a kérelmezőt. A kérelmet érdemben a Társaság
kizárólag a beazonosítást követően teljesíti. A Társaság tájékoztatást nem ad, személyes adatot nem szolgáltat ki és
érintetti jog gyakorlását nem teszi lehetővé, amíg az érintett azonosítása meg nem történt, azonban az azonosítás
során is figyelmet fordít az adattakarékosság elvére.

(2)

A Társaság a tájékoztatási, hozzáféréshez való, illetve a másolat kiadása iránti kérelmet a Társasághoz való
beérkezését követő 30 (harminc) napon (1 hónapon) belül teljesíti, értesítve az érintettet a megkeresés nyomán
megtett intézkedésekről. A határidő, amennyiben az adatkezelés körülményeire tekintettel indokolt és szükséges, 2
(két) alkalommal 1-1 (egy-egy) hónappal meghosszabbítható.

(3)

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon (egy hónapon) belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól.

(4)

Az érintetett részére a tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre,
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést

V./14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)
(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelési tevékenységei vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

V./15. Felügyeleti hatóság döntésével szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás
(1)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(2)

A NAIH-val, mint felügyeleti hatósággal szembeni per törvényszéki hatáskörbe tartozik, a perre a Fővárosi
Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(3)

A NAIH közigazgatási tevékenységével kapcsolatos pert megindító keresetlevelet a NAIH-nál kell benyújtani a
vitatott cselekményről (döntésről, intézkedésről) való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül, de
legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított 1 (egy) éven belül.

(4)

A NAIH mulasztása (közigazgatási cselekmény megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített
kötelezettségének elmulasztása) miatti mulasztási per iránti keresetet a közigazgatási cselekmény megvalósítására
nyitva álló határidő leteltétől számított 1 (egy) éven belül kell a bíróságnál benyújtani.

V./16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás
(1)

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.
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(2)

A bíróság eljárása lehet közigazgatási per, személyiségi jogi per, illetve a Társaság által foglalkoztatottak által
indítható munkajogi per.

(3)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(4)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

V./17.
(1)

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok érvényesíthetősége az adatkezelés jogalapja szerint:
Egyes érintetti jogok bizonyos jogalapok alkalmazása esetén nem alkalmazhatók, illetve nem értelmezhetők, az
alábbiak szerint, azzal hogy az érintetti jogok érvényesíthetőségét egyéb körülmények (pl. hogy automatizált módon
történik-e az adatkezelés stb.) is korlátozhatják:
hozzájárulás szerződés
teljesítése
előzetes
tájékoztatás
hozzáférés
helyesbítés
törlés
adatkezelés
korlátozása
adathordozhatóság
tiltakozás
VI.

VI./1.

igen

igen

jogi
kötelezettség
teljesítése
igen

létfontosságú
érdek védelme
igen

közérdek,
jogos
közhatalmi érdek
jogosítvány
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
nem
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
nem
igen

igen
igen
igen
igen

igen
nem

igen
nem

nem
nem

nem
nem

nem
igen

nem
igen

A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERÉNEK FŐBB ELEMEIRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse

(1)

A Társaság az adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személyt (a továbbiakban:
Adatvédelmi Felelős) jelölt ki.

(2)

A Társaság belső Adatvédelmi Felelősének szerepe, hogy összefogja, és koordinálja a Társaság adatkezelési
tevékenységeit, hogy a Társaság foglalkoztatottjait iránymutatásokkal lássa el, és közvetítse a foglalkoztatottak felé a
Társaság vezető tisztségviselőjének adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásait, egyedi utasításait, elősegítse az
érintettek adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseinek teljesítését.

(3)

A Társaság belső Adatvédelmi Felelősének funkciója nem egyezik meg a Rendeletben rögzített adatvédelmi
tisztviselő funkciójával, mind feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő feladataitól, hatásköreitől.

(4)

Az érintett jogosult a Társaság adatvédelmi felelősét megkeresni, hozzá az adatvédelemmel kapcsolatban
kérdéseket, kéréséket, észrevételeket intézni.

VI./2.
(1)

VI./3.
(1)

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztatók, érdekmérlegelési tesztek
A Társaság – az átláthatóság és elszámoltathatóság elvével összhangban – Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatot, Általános Adatkezelési Tájékoztatót és Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót
bocsátotta ki, és érdekmérlegelési teszteket folytatott le, a jogos érdeken alapuló adatkezelési tevékenységei
vonatkozásában.
Adatvédelmi audit
A Társaság minimum évente, az adatkezelésre, adatkezelési folyamatra, eljárásra vonatkozó belső vizsgálatot
lefolytat le, melynek célja annak feltérképezése és értékelése, hogy a Társaság általi adatkezelés mennyiben felel
meg a GDPR és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat által meghatározott követelményeknek.
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VII.
VII./1.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség hiánya

(1)

A Társaságnál nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy a Társaság tevékenysége
során nem lát el közfeladat teljesítése jogalapon adatkezelési tevékenységet, működése során nem tartozik fő
tevékenységi körébe az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése.

(2)

A Társaság adatkezelési tevékenysége során nem kezel olyan adatokat, melyek a jogszabályi előírás alapján a
különleges adatok körébe tartoznak, vagy melyek a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra
és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban, így adatvédelmi
tisztviselő kinevezésére a Társaság nem kötelezett.
VIII.

VIII./1.
(1)

NYILVÁNOS ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Adatfeldolgozói nyilvántartás
A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók nyilvántartása nyilvános dokumentum, jelen Adatkezelési Tájékoztató
1. számú mellékletét képezi, és általa tesz eleget a Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókról való tájékoztatási
kötelezettségének.
IX.

(1)

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa folytatott adatkezelési tevékenységek felmérése alapján
megállapította, hogy adatkezelési tevékenységei vonatkozásában a kezelt adatok körére és az adatkezelési
folyamatokra tekintettel az adatkezelések várhatóan nem járnak magas kockázattal az érintettekre nézve, így a
Társaság adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására a Rendelet vonatkozó cikke értelmében nem köteles.
X.

ADATTOVÁBBÍTÁSI MŰVELETEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

(1)

A Társaság az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek nem továbbítja, vagy egyéb formában
hozzáférhetővé nem teszi, kivéve:
a)
amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő
adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a
Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
b)
amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a
Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat
jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése. Ilyen esetnek tekintendő a Társaság által
nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében az állásra pályázók adatainak továbbítása a kölcsönvevők, és a
külső szolgáltatás fogadói, valamint munkaerő-közvetítés esetében a megbízók felé.

(2)

A Társaság személyes adatot csak megfelelő jogalap alapján továbbít, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan
érvényesítésével. A Társaság csak olyan személyes adatot továbbít, amelynek jogszerű adatkezelője.

(3)

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül
adattovábbításnak.

(4)

A Társaság az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít.
XI.

XI./1.

KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

A közös adatkezelés fogalma, a közös adatkezelésre vonatkozó előírások

(1)

Amennyiben a Társaság a Társaságon kívüli, harmadik adatkezelővel együttesen hozza meg az egyes
adatkezeléseit érintő érdemi döntéseket, az adatkezelés eszközeit, és célját, úgy a felek közös adatkezelőnek
minősülnek, és a Társaság a további adatkezelővel írásban megkötött megállapodásban határozzák meg a Rendelet
szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló (különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az előzetes
tájékoztatással kapcsolatos feladatokkal összefüggő) felelősség megoszlását.

(2)

A Társaság és a Társaságon kívüli, harmadik adatkezelő közötti, közös adatkezelésre vonatkozó megállapodásban
az érintettek számára kapcsolattartóként a Társaság Adatvédelmi felelőse kerül kijelölésre.

(3)

Az érintett a közös adatkezelés tekintetében megkötött megállapodás feltételeitől függetlenül a Társaság
vonatkozásában és a Társasággal szemben gyakorolhatja jogait.
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(4)

A közös adatkezelés tekintetében megkötött megállapodás lényegét a Társaság az érintettek rendelkezésére
bocsátja.

XI./2.

A Társaság részére különböző munkaerő közvetítésre irányuló szolgáltatásokat nyújtó szerződéses
partnerekkel történő közös adatkezelési tevékenységek

(1)

A Társaság együttes, közös adatkezelést végez a Társaság részére különböző munkaerő közvetítési
szolgáltatásokat nyújtó szerződéses partnerekkel a következő adatkezelések kapcsán, és az alábbi célokból:

XI./2.1.
XI./2.1.1.

Iskolaszövetkezeti formában történő foglalkoztatással kapcsolatos közös adatkezelés
Iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra irányuló toborzási, kiválasztási folyamat során történő közös adatkezelés
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelő személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja

A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

XI./2.1.2.

a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló iskolaszövetkezet, egyedi
szerződések alapján, a közös adatkezelésben résztvevő iskolaszövetkezet
nyújt az érintettek számára tájékoztatást
Az iskolaszövetkezet és a Társaság, mint a külső szolgáltatás fogadója
közötti szerződés teljesítéseként a Társaság által meghatározott
követelményeknek megfelelő pályázó felkutatása, kiválasztása.
szerződés teljesítése /érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre előre nem határozható meg pontosan, a
pályázó
azonosításához
szükséges
személyes
adatok,
a
kapcsolattartáshoz szükséges adatok, valamint a meghirdetett feladatkörre
való alkalmasság megítéléséhez esetlegesen szükséges további
személyes adatok, így a kezelt személyes adatok lehetnek különösen, de
nem kizárólagosan: név; arckép; születési hely és idő; telefonszám; e-mail
cím; iskolai végzettség; korábbi munkahelyre, tapasztalatra vonatkozó
adatok; bér-, díjigény; nyelvismeret, az önéletrajzban önkéntesen
megadott esetleges további személyes adatok; motivációs levél;
A Társaság meghatározza az adatkezelés célját, azaz, a betöltendő
feladatkört.
A Társaság meghatározhatja az adatkezelés technikai eszközeit is, azaz
meghatározhatja, hogy az iskolaszövetkezet milyen hirdetési csatornákon
folytassa le a toborzási, kiválasztási folyamatot, vagy milyen formában
tárolja, továbbítsa a pályázók személyes adatait, továbbá, hogy a pályázók
mely személyes adatait továbbítsa a Társaság számára, az
adattakarékosság elvének betartása mellett.
Az adattakarékosság elvének érvényesülése érdekében a szolgáltatási
szerződésben a felek rögzítik a meghirdetett feladatkörre való alkalmasság
megítéléséhez szükséges személyes adatok körét, és az
iskolaszövetkezet csakis ezen személyes adatokat teszi a Társaság
részére hozzáférhetővé.
A Társaság mellett a közös adatkezelésben részt vevő
iskolaszövetkezetek köre folyamatosan változhat, mivel az
iskolaszövetkezeti szolgáltatás igénybevételére egyedi szerződések
alapján kerül sor, ezért a közös adatkezelésben résztvevő
iskolaszövetkezetek előzetes tételes megnevezése aránytalan
nehézséggel járna, illetőleg nem megvalósítható, így az adott
iskolaszövetkezet minden egyes adattovábbítást megelőzően tájékoztatja
az érintettet a Társaság, mint a közös adatkezelésben résztvevő további
Adatkezelő adatairól, és az iskolaszövetkezet kéri be az érintett önkéntes
hozzájárulását az adatok továbbításához.

Iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenntartása során történő közös adatkezelés
A személyes adatok közös
kezelésének célja

Az iskolaszövetkezeti formában történő foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése, a foglakoztatás
feltételeinek biztosítása, az iskolaszövetkezeti szolgáltatás igénybe
vételére irányuló szerződés teljesítése, és a kapcsolattartás.
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A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja

A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

XI./2.2.
XI./2.2.1.

szerződés teljesítése
azonosításhoz szükséges adatok: név; lakcím; születési hely és idő; anyja
neve.
kapcsolattartáshoz szükséges adatok: telefonszám, e-mail cím.
foglalkoztatással összefüggésben kezelt egyéb adatok: jelenléti ív;
feladatkör; megbízási díj.
A szövetkezeti tag a Társaságnál, mint a külső szolgáltatás fogadójánál,
történő feladatteljesítése időtartamáról jelenléti ívet köteles vezetni, mely
jelenléti ívet a Társaság képviselője aláírásával hitelesít, és ezt követően
hozzáférhetővé tesz az iskolaszövetkezet részére, aki a jelenléti ív alapján
számlát állít ki a Társaság részére a szolgáltatási díjról, és a jelenléti ív
alapján bérszámfejti, és megfizeti a szövetkezeti tag megbízási díját.

Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatással kapcsolatos közös adatkezelés
Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra irányuló toborzási, kiválasztási folyamat során
történő közös adatkezelés
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelők személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja

A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-kölcsönző
társaság, egyedi szerződések alapján, a közös adatkezelésben résztvevő
munkaerő-kölcsönző társaság nyújt az érintettek számára tájékoztatást
A kölcsönbeadó és a Társaság, mint a kölcsönvevő közötti szerződés
teljesítéseként a Társaság által meghatározott követelményeknek
megfelelő pályázó felkutatása, kiválasztása.
szerződés teljesítése /érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre előre nem határozható meg pontosan, a
pályázó
azonosításához
szükséges
személyes
adatok,
a
kapcsolattartáshoz szükséges adatok, valamint a meghirdetett munkakörre
való alkalmasság megítéléséhez esetlegesen szükséges további
személyes adatok, így a kezelt személyes adatok lehetnek különösen, de
nem kizárólagosan: név; arckép; születési hely és idő; telefonszám; e-mail
cím; iskolai végzettség; korábbi munkahelyre, tapasztalatra vonatkozó
adatok; bér-, díjigény; nyelvismeret, az önéletrajzban önkéntesen
megadott esetleges további személyes adatok; motivációs levél;
A Társaság meghatározza az adatkezelés célját, azaz, a betöltendő
munkakört.
A Társaság meghatározhatja az adatkezelés technikai eszközeit is, azaz
meghatározhatja, hogy a kölcsönbeadó gazdasági társaság milyen
hirdetési csatornákon folytassa le a toborzási, kiválasztási folyamatot, vagy
milyen formában tárolja, továbbítsa a pályázók személyes adatait,
továbbá, hogy a pályázók mely személyes adatait továbbítsa a Társaság
számára, az adattakarékosság elvének betartása mellett.
Az adattakarékosság elvének érvényesülése érdekében a szolgáltatási
szerződésben a felek rögzítik a meghirdetett munkakörre való alkalmasság
megítéléséhez szükséges személyes adatok körét, és a kölcsönbeadó
gazdasági társaság csakis ezen személyes adatokat teszi a Társaság
részére hozzáférhetővé.
A Társaság mellett a közös adatkezelésben részt vevő kölcsönbeadó
gazdasági társaságok köre folyamatosan változhat, mivel a szolgáltatás
igénybevételére egyedi szerződések alapján kerül sor, ezért a közös
adatkezelésben résztvevő kölcsönbeadó gazdasági társaságok előzetes
tételes megnevezése aránytalan nehézséggel járna, illetőleg nem
megvalósítható, így az adott kölcsönbeadó gazdasági társaság minden
egyes adattovábbítást megelőzően tájékoztatja az érintettet a Társaság,
mint a közös adatkezelésben résztvevő további Adatkezelő adatairól, és a
kölcsönbeadó gazdasági társaság kéri be az érintett önkéntes
hozzájárulását az adatok továbbításához.
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XI./2.2.2.

Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenntartása során történő
közös adatkezelés

A személyes adatok közös
kezelésének célja

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése, a foglakoztatás
feltételeinek biztosítása, a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás igénybe
vételére irányuló szerződés teljesítése, és a kapcsolattartás.

A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja

szerződés teljesítése

A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

XI./2.3.

azonosításhoz szükséges adatok: név; lakcím; születési hely és idő; anyja
neve.
kapcsolattartáshoz szükséges adatok: telefonszám, e-mail cím.
foglalkoztatással összefüggésben kezelt egyéb adatok: jelenléti ív;
feladatkör; munkabér.
A munkavállaló a Társaságnál, mint kölcsönvevőnél történő
munkavégzése időtartamáról jelenléti ívet köteles vezetni, mely jelenléti
ívet a Társaság képviselője aláírásával hitelesít, és ezt követően
hozzáférhetővé tesz a kölcsönbeadó részére, aki a jelenléti ív alapján
számlát állít ki a Társaság részére a szolgáltatási díjról, és a jelenléti ív
alapján bérszámfejti, és megfizeti a munkavállaló munkabérét.

Magán-munkaközvetítői tevékenységgel kapcsolatos közös adatkezelés
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelők személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja

A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-közvetítő
társaság, egyedi szerződések alapján, a közös adatkezelésben résztvevő
munkaerő-közvetítő gazdasági társaság nyújt az érintettek számára
tájékoztatást
A megbízott és a Társaság, mint a megbízó közötti szerződés
teljesítéseként a Társaság által meghatározott követelményeknek
megfelelő pályázó felkutatása, kiválasztása.
szerződés teljesítése /érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre előre nem határozható meg pontosan, a
pályázó
azonosításához
szükséges
személyes
adatok,
a
kapcsolattartáshoz szükséges adatok, valamint a meghirdetett munkakörre
való alkalmasság megítéléséhez esetlegesen szükséges további
személyes adatok, így a kezelt személyes adatok lehetnek különösen, de
nem kizárólagosan: név; arckép; születési hely és idő; telefonszám; e-mail
cím; iskolai végzettség; korábbi munkahelyre, tapasztalatra vonatkozó
adatok; bér-, díjigény; nyelvismeret, az önéletrajzban önkéntesen
megadott esetleges további személyes adatok; motivációs levél;
A Társaság meghatározza az adatkezelés célját, azaz, a betöltendő
munkakört.
A Társaság meghatározhatja az adatkezelés technikai eszközeit is, azaz
meghatározhatja, hogy a közvetítő gazdasági társaság milyen hirdetési
csatornákon folytassa le a toborzási, kiválasztási folyamatot, vagy milyen
formában tárolja, továbbítsa a pályázók személyes adatait, továbbá, hogy
a pályázók mely személyes adatait továbbítsa a Társaság számára, az
adattakarékosság elvének betartása mellett.
Az adattakarékosság elvének érvényesülése érdekében a szolgáltatási
szerződésben a felek rögzítik a meghirdetett munkakörre való alkalmasság
megítéléséhez szükséges személyes adatok körét, és a közvetítő
gazdasági társaság csakis ezen személyes adatokat teszi a Társaság
részére hozzáférhetővé.
A Társaság mellett a közös adatkezelésben részt vevő munkaerő-közvetítő
gazdasági társaságok köre folyamatosan változhat, mivel a szolgáltatás
igénybevételére egyedi szerződések alapján kerül sor, ezért a közös
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adatkezelésben résztvevő munkaerő-közvetítő gazdasági társaságok
előzetes tételes megnevezése aránytalan nehézséggel járna, illetőleg nem
megvalósítható, így az adott munkaerő-közvetítő gazdasági társaság
minden egyes adattovábbítást megelőzően tájékoztatja az érintettet a
Társaság, mint a közös adatkezelésben résztvevő további Adatkezelő
adatairól, és a munkaerő-közvetítő gazdasági társaság kéri be az érintett
önkéntes hozzájárulását az adatok továbbításához.
XI./3.
(1)

A Társaság ügyvédi tevékenységgel összefüggő közös adatkezelési tevékenysége
A Társaság állandó jogi képviselettel rendelkezik, illetőleg egyedileg szerződéseket köt jogi képviselet ellátására,
melyhez kapcsolódóan, az ügyvédi adatkezelés céljait és eszközeit elsődlegesen az ügyvédekre vonatkozó
jogszabályok és MÜK szabályzatai határozzák meg, azonban a felek közötti megállapodásból következően a felek
közös adatkezelést is végeznek, az alábbiak szerint:
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelők személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja
A közösen kezelt személyes
adatok köre
A közös adatkezelés módja

XI./4.
(1)

a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló ügyvédi iroda, egyéni
ügyvéd, egyedi szerződések alapján, a közös adatkezelésben résztvevő
jogi képviselők, egyben okiratszerkesztés tekintetében adatfeldolgozók
tényleges megjelölésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. számú
mellékletében kerül sor.
Jogi igényérvényesítés, illetve jogi igényekkel szembeni védekezés
Társaság jogos érdeke, illetve jogi kötelezettség teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre pontosan előre nem meghatározható, a
jogi igény érvényesítéséhez, vitatásához szükséges személyes adatok
A Társaság általi vagy a Társasággal szembeni igényérvényesítés esetén
a Társaság továbbítja az igény érvényesítéséhez, vagy vitatásához
szükséges személyes adatokat a jogi képviseletet ellátó jogi képviselő
részére.

A Társaság könyvvizsgálati tevékenységgel összefüggő közös adatkezelési tevékenysége
Társaság állandó könyvvizsgálóval rendelkezik, mely tevékenységhez kapcsolódóan, a felek közös adatkezelést
végeznek, az alábbiak szerint:
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelők személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja
A közösen kezelt személyes
adatok köre

A közös adatkezelés módja

a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló könyvvizsgáló gazdasági
társaság, a közös adatkezelésben résztvevő könyvvizsgáló gazdasági
társaság tényleges megjelölésére, mint könyvviteli, adózási, bérszámfejtési
feladatokat ellátó adatfeldolgozó, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1.
számú mellékletében kerül sor.
könyvvizsgálat
az Adatkezelő jogos érdeke
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
(Kkt. 3. § (1) bekezdése) teljesítésével összefüggésben a könyvvizsgáló
számára az Adatkezelő által átadott vagy hozzáférhetővé tett személyes
adatok
A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen
elvégezze, és független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,
hogy a Társaság könyvvizsgálattal érintett tagjának éves beszámolója
megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e az adott
társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének
gazdasági eredményeiről. Az Adatkezelő továbbítja könyvvizsgálat
lefolytatásához szükséges személyes adatokat a könyvvizsgáló részére.

XI./5.

A Társaság által szervezett rendezvények, előadások, versenyek, egyéb programok társszervezőivel való
közös adatkezelési tevékenységek

(1)

A Társaság más társszervezőkkel közösen is szervezhet különböző rendezvényeket, előadásokat, versenyeket,
pályázatokat vagy egyéb programokat, mely esetben az adatkezelés célját és eszközeit a felek közösen határozzák
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meg, és a felek közös adatkezelőnek minősülnek. A rendezvényszervezéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó
részletes rendelkezéseket a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató XXI. fejezete tartalmazza, jelen fejezetben
csak a közös adatkezelésre vonatkozó összesített információk kerültek rögzítésre, az alábbiak szerint:
Közös adatkezelésben résztvevő
adatkezelők személye
A személyes adatok közös
kezelésének célja
A személyes adatok közös
kezelésének jogalapja
A közösen kezelt személyes
adatok köre
A közös adatkezelés módja

XII.
XII./1.

Egyedileg kerül a közös adatkezelésre vonatkozó szerződésben
meghatározásra, azzal, hogy a gyakorlatban leginkább előforduló további
közös adatkezelő: NPÁT - Nemzetpolitikai Államtitkárság
rendezvényszervezés, díjkiosztás
az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése
a Társaság által szervezett rendezvények, előadások fellépőiről, előadóiról
készült fénykép és hangfelvétel, illetve filmfelvétel, a fellépők, pályázók,
díjazott személyek azonosítási és elérhetőségi adatai
Egyedileg kerül meghatározásra az adott rendezvény jellemzőinek
függvényében, azzal, hogy a feleknek előzetesen, az adott rendezvény
hirdetési felületein megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a közös
adatkezelési tevékenység lényeges jellemzőiről, körülményeiről

TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az adatfeldolgozó fogalma

(1)

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatkezelő
nevében adatok feldolgozását végzi.

(2)

A Társaság felülvizsgálta és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kiegészítette és módosította az
adatfeldolgozókkal kötött szerződéseket.

XII./2.
(1)

A Társaság adatfeldolgozói tevékenységei
A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozási tevékenységet:
Tevékenység
Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett különböző rendezvények résztvevői számára történő
szállásfoglalás

XII./3.
(1)

A Társaság által igénybe vett egyes adatfeldolgozók
A Társaság az alábbi adatfeldolgozói tevékenységek tekintetében vesz igénybe adatfeldolgozókat:
Tevékenység

Jogi tevékenység
Postai, futárpostai tevékenység
Tárhely-szolgáltatás
Web-hoszting szolgáltatás
Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési tevékenység
Számlázó program üzemeltetés
Számlavezetés, pénzügyi szolgáltatások
Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetés
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
IT szolgáltatás
Telefon szolgáltatás
Internet szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése jelen Szabályzat,
valamint az adatvédelmi dokumentumok
alkalmazásában
Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Postai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Tárhely-szolgáltató adatfeldolgozó
Weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó
Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó
adatfeldolgozó
Számlázó programot üzemeltető adatfeldolgozó
Banki, pénzügyi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó
Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozó
IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Telefonszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Internet-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálatot ellátó adatfeldolgozó
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(2)

Fényképész, operatőri tevékenység - rendezvények,
programok, előadások rögzítése

Fényképész,
adatfeldolgozó

Ügyviteli és iktatási rendszer biztosítása

Ügyviteli és iktatási rendszert biztosító adatfeldolgozó

feladatokat

ellátó

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változik. A Társaság az egyes adatfeldolgozók
személyéről jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. számú mellékletében tájékoztatást ad.
XIII.

XIII./1.

operatőri

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Adatbiztonsági intézkedések

(1)

A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében
megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

(2)

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés,
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3)

A Társaság gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

(4)

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a
Társaság, valamint foglalkoztatottjai, illetve a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg
jogosultsági szintek szerint. Azokat a Társaság harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.

(5)

A Társaság az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a
külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. A Társaság
gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és
kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

(6)

A Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a Társaság garantálja az általa végzett adatkezelés jellegének,
hatókörének, körülményeinek és céljainak megfelelő adatbiztonságot, azaz:
a)
a bizalmasságot, amelynek értelmében kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg a személyes adatokat;
b)
a sértetlenséget/integritást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes időtartama alatt az
eredeti állapotnak megfelelnek;
c)
a rendelkezésre állást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes folyamata során
rendelkezésre állnak, amikor rájuk szükség van.

(7)

A Társaság az adatbiztonsági intézkedésekkel megteremti a kezelt személyes adatok
a)
fizikai (beleértve az informatikai);
b)
adminisztratív; és
c)
logikai kontrollját.
XIV.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK

(1)

Az 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, azaz bármely adatvédelmet sértő esemény; (Rendelet 4. cikk
12.)

(2)

Az érintettet a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Társaság adatvédelmi incidensről történő tájékoztatása tartalmazza
annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett természetes személynek szóló, a
lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei
között a Társaság a lehető leghamarabb gondoskodik.
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(3)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Társaság vezető tisztségviselője utasítása alapján az Adatvédelmi felelős indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(4)

A Társaság nem köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
ha a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre
fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
ha a Társaság 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;
ha 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. A Társaság ilyen esetben az érintett tag weboldalának
nyitóoldalán közzétett közlemény útján tájékoztatja az érintetteket.

B.

MÁSODIK RÉSZ – A TÁRSASÁG EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEIRŐL
TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Általános Adatkezelési
Tájékoztató hatálya alá tartozó,
Társaság által végzett adatkezelési
tevékenységek fő csoportjai

Ügyfelekkel, szolgáltatással,
szerződésekkel összefüggő
adatkezelések

Tájékoztatás és marketing célú
adatkezelések
Információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásokkal
kapcsolatos adatkezelések
GDPR szerinti kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos
adatkezelések
Jogi igények előterjesztésével,
érvényesítésével, illetve védelmével
kapcsolatos adatkezelések
Levéltári törvény szerint maradandó
értékű
iratokra vonatkozó adatkezelés
Rendezvényekkel, előadásokkal,
versenyekkel, egyéb programokkal
összefüggő adatkezelések

A jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó, a
Társaság általi végzett egyes adatkezelési tevékenységek alcsoportjai
▪ Kapcsolatfelvételi, ügyfélszolgálati adatok
▪ Ajánlatkérések dokumentációja
▪ Szerződéses partnerek adatai
▪ Szerződéses kapcsolattartók elérhetőségi adatai
▪ Okirati tanúk adatai
▪ Törvényes képviselők adatai
Számlák,
adó- számviteli nyilvántartások
▪▪Hírlevél
adatbázis
▪ Weboldalak: automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló
technológiák
▪ Elektronikus levelezőrendszer
▪
dokumentáció oldalak (Facebook, Youtube)
▪ adatvédelmi
Közösségi, tartalommegosztó
▪ érintetti megkeresések
▪ Jogi igényt alátámasztó dokumentáció

▪ Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratok
▪ Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek
▪ Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek, hangfelvételek,
filmfelvétele
▪ Részvételi szándéknyilatkozatok
▪ Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő
adatkezelés

__________________________________________________________________________________
25/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

XV.
XV./1.
XV./1.1.

ÜGYFELEKKEL, SZOLGÁLTATÁSSAL, SZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉGEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Kapcsolat-felvételi, ügyfélszolgálati adatok
Kapcsolat-felvételi, ügyfélszolgálati adatok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja

kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása,
illetve megoldása; a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos
panaszkezelés, a bejelentések kivizsgálása és az érintettek értesítése

A személyes adatok kezelésének
jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

önkéntes, azonosítási adatok megadása a megkeresés teljesítéséhez
szükséges; amennyiben az érintett nem szolgáltat érdemi adatokat, úgy
a bejelentése nem vizsgálható ki teljes körűen, az esetleges panasz
elutasításra kerülhet

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre

Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

minden természetes személy, aki a Társasággal kapcsolatba lép és a
Társaságtól információt kér személyes adatainak megadása mellett.
(kapcsolatfelvételt kezdeményezők, panaszt tevők, bejelentők)
a személyes adatok forrása az érintett
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, székhelyen kinyomtatva,
valamint a megkeresésre adandó válaszban
megkeresés tárgyától függően a megkeresésben közölt személyes
adatok
adott kérés, kérdés megválaszolásához szükséges időtartam, vagy
amennyiben az információ kéréséhez, vagy adásához joghatás fűződik,
a Társaság vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme
szempontjából minden esetben egyedileg vizsgált szükséges ideig, de
legfeljebb a panasz kivizsgálása és érintett kiértesítésétől számított
kötelmi elévülési időtartam, kivéve, ha az adatkezelés módja vagy más
tényező alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés
időtartamát, mely esetben a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartam
adott kérés, kérdés, megkeresés megválaszolásakor kerül egyedileg
meghatározásra, de legfeljebb a panasz kivizsgálását követő 5 év
elteltét követő 30 napon belül, vagy jogszabályban meghatározott
időpontig
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
kapcsolatfelvétel tárgyával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
megkeresés módjával azonos formában papír alapon, vagy
fájlrendszerben
kapcsolatfelvétel
tárgyának
függvényében
kerül
egyedileg
meghatározásra, de minden esetben az érintett előzetes
hozzájárulásával
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a kapcsolatfelvétel tárgyának függvényében a Társaság önálló
adatkezelőként jár el vagy harmadik személyekkel közös
adatkezelőként jár el, egyedileg kerül meghatározásra, de minden
esetben az érintett előzetes tájékoztatásával és az esetleges
adattovábbításhoz történő hozzájárulásával
megkereséssel érintett feladatokat ellátó adatfeldolgozók
megkeresés teljesítésének elősegítése
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XV./2.
XV./2.1.

logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, de nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)

Árajánlatkérések és árajánlatok dokumentációja
Árajánlatkérések és árajánlatok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

szerződés
megkötését
megelőző
lépések
megtétele
szerződés megkötése céljából, árajánlatkérés, kapcsolattartás
szerződés teljesítése
a felek jogos érdeke
önkéntes
szerződéses kapcsolattartóként megjelölt személlyel történő
kapcsolattartás, amennyiben nem azonos a szerződő féllel, illetőleg
vezető tisztségviselőjével;

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre

Személyes adatok forrása

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre

A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
minden természetes személy, akitől a Társaság ajánlatot kér személyes
adatainak megadása mellett, valamint a szerződéses kapcsolattartóként
megjelölt természetes személyek
a Társaság részére ajánlatot adó természetes személy, valamint jog
személy természetes személy képviselője tekintetében az érintett;
Társaság
részére
ajánlatot
adó
személy
szerződéses
kapcsolattartójaként megjelölt személy tekintetében - amennyiben nem
azonos a szerződő féllel, illetve képviselőjével - a Társaság részére
ajánlatot adó személy, illetve képviselője
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint az ajánlatkérés
megküldésekor, elektronikus úton
ajánlatkérés tárgya; jogi személy címzett esetén céges adatok; vezető
tisztségviselő neve; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe
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Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

árajánlat megítéléséhez szükséges időtartam, az ajánlat érvényességi
ideje, szerződéskötés esetén kötelmi elévülési idővel azonos időtartam
az árajánlat visszautasítása esetén, visszautasítást követő 30 napon
belül;
árajánlat elfogadása esetén kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő
30 napon belül;
Társaságmindenkori vezető tisztségviselője;
rendezvény-, előadás-szervezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalók
fájlrendszerben;
levelező rendszerben
nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszerkesztése
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de
nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat
kérése) gyakorolható
szerződés teljesítése jogalap esetében nem, mivel az adatkezelés nem
jogos érdeken alapul, míg jogos érdek jogalap esetében igen;

Tiltakozáshoz való jog
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)
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XV./3.
XV./3.1.

Szerződéses partnerek adatai
Szerződéses partnerek személyes adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

szerződő partner azonosítása, szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja

forrása,

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

szerződés teljesítése
az adatszolgáltatás önkéntes, de a szerződéskötés előfeltétele

természetes személy szerződő partnerek;
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői;
a személyes adatok forrása a szerződő partner érintett;
közhiteles nyilvántartások;
az adatfelvétel és adatellenőrzés az árajánlatkérés során történő
nyilatkozattal, valamint a jogi személy szerződő partner cégkivonatának
letöltésével történik
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés
megkötésekor az adatkezelési tájékoztató megküldésével/átadásával
természetes személy szerződő partnerek esetében: név; születési
hely és idő; lakóhely; anyja neve; aláírás.
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői
esetében: név; lakcím; adóazonosító jel; képviselet módja; aláírás
a szerződéses jogviszony fennállása
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő 30 napon belül;
bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
ügyfél-kiszolgálási
feladatokat
ellátó
munkavállalók;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
pénzügyi, bérszámfejtési, könyvelés előkészítési feladatokat ellátó
munkavállalók
papír alapon a szerződésben rögzítve, a Társaság székhelyén,
fájlrendszerben - ügyviteli rendszerben
adóhatóság
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;
okiratszerkesztés, jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XV./3.2.
(1)

XV./4.
XV./4.1.

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adójogi, számviteli kötelezettségek teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de
nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat
kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Szerződéses partnerek, vevők, szállítók adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt a Társaság közli, hogy az adatkezelés a
szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás a szerződésben történik, azonban amennyiben a
szerződéskötésre írásbeli árajánlat és adatbekérő adatlap megküldését követően kerül sor, úgy az adatkezelési
tájékoztatót legkésőbb az árajánlat megküldésével, illetve kérésével egyidejűleg a Társaság megküldi a szerződéses
partnerei részére.
Szerződéses kapcsolattartók adatai
Szerződéses kapcsolattartók elérhetőségi adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

szerződő partner azonosítása, szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre

forrása,

szerződés teljesítése
az adatszolgáltatás önkéntes, de a szerződéskötés előfeltétele

természetes személy szerződő partnerek;
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői;
a személyes adatok forrása a szerződő partner érintett;
közhiteles nyilvántartások;
az adatfelvétel és adatellenőrzés az árajánlatkérés során történő
nyilatkozattal, valamint a jogi személy szerződő partner cégkivonatának
letöltésével történik
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés
megkötésekor az adatkezelési tájékoztató megküldésével/átadásával
természetes személy szerződő partnerek esetében: név; születési
hely és idő; lakóhely; anyja neve; aláírás.
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Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői
esetében: név; lakcím; adóazonosító jel; képviselet módja; aláírás
a szerződéses jogviszony fennállása
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő 30 napon belül;
bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
ügyfél-kiszolgálási
feladatokat
ellátó
munkavállalók;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
pénzügyi, bérszámfejtési, könyvelés előkészítési feladatokat ellátó
munkavállalók
papír alapon a szerződésben rögzítve, a Társaság székhelyén,
fájlrendszerben - ügyviteli rendszerben
adóhatóság
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;
okiratszerkesztés, jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok
Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adójogi, számviteli kötelezettségek teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de
nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat

__________________________________________________________________________________
31/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tiltakozáshoz való jog
XV./5.
XV./5.1.

kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Okirati tanúk adatainak kezelése
Okirati tanúk adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

a Társaság által magánszemélyekkel megkötött szerződések és a
Társaság felé magánszemélyek által tett írásos nyilatkozatok bizonyító
erejének biztosítása
a Társaság tagjainak jogos érdeke
a Pp. 325. §-a felhatalmazása alapján
a Társaság belső állományában foglalkoztatott munkavállalók esetében
munkaköri kötelezettség, így kötelező, más érintettek tekintetében
önkéntes
jogbiztonság, jogi igények érvényesítése, és vitatása
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
okiratok tanúi
a személyes adatok forrása az érintett, vagy a jognyilatkozatot tevő
személy, az adatfelvétel az okirat tanúzása során, a szükséges adatok
kitöltésével történik
weboldalon közzé téve, valamint okirat tanúként történő aláírását
megelőzően
tanú neve; tanú saját kezű aláírása; a tanú viselt neve saját kezűleg
olvashatóan írva; tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva; keltezés
helye és ideje
tanúsított jognyilatkozatra vonatkozó elévülési időtartammal egyező
időtartam
elévülés (kötelmi 5 év, munkajogi 3 év, adójogi 5 év stb.) utolsó napját
követő 30 napon belül;
bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
a tanúsított nyilatkozat tartalmától függően:
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók
papír alapon, tanúsított jognyilatkozaton
a tanúsított nyilatkozat tartalmától függően, a tanúsított jognyilatkozatra
irányadó rendelkezések szerint
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a tanúsított nyilatkozat tartalmától függően, a tanúsított jognyilatkozatra
irányadó rendelkezések szerint
a tanúsított nyilatkozat tartalmától függően, a tanúsított jognyilatkozatra
irányadó rendelkezések szerint
a tanúsított nyilatkozat tartalmától függően, a tanúsított jognyilatkozatra
irányadó rendelkezések szerint
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
XV./5.2.

programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos
beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi igényérvényesítés
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a
korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos
érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
igen

Okirati tanúk adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A Társaságnak a jogbiztonság és saját gazdasági érdeke céljából a magánszemélyekkel megkötésre kerülő
szerződésekkel és a magánszemélyek által a Társaság felé tett nyilatkozatokkal kapcsolatban elvárása, hogy azok
legalább a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírt Pp. szerinti követelményeknek feleljenek meg.

(2)

A Társaság magánszemélyek írásos jognyilatkozatának elfogadása során megköveteli, hogy két tanú igazolja, hogy
az okirat aláírója azt előttük írta alá, illetve aláírását saját kezű aláírásának ismerte el. A Pp. 325. § (1) bekezdés b)
pontja erre az esetre kötelezően előírja, hogy igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az
okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni.

XV./6.
XV./6.1.

Törvényes képviselők adatainak kezelése
Törvényes képviselők adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja

a Társaság által kiskorú személyekkel megkötött szerződések és a
Társaság felé kiskorú személyek által tett írásos nyilatkozatok
érvényességének biztosítása
jogi kötelezettség teljesítése
Ptk. 2:12. § (1), 2:14. § (1);
Mt. 21. § (4)

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

önkéntes, de hiányában a kiskorú jognyilatkozata érvénytelen

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból

a Társasággal szerződő, vagy a Társaság felé írásos nyilatkozatot tevő
kiskorú személyek törvényes képviselői
a személyes adatok forrása az érintett, vagy a jognyilatkozatot tevő
személy, az adatfelvétel a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével történik
weboldalon közzé téve, valamint a kiskorú adatainak kezelését
megelőzően
törvényes képviselő neve; lakcíme; születési helye és ideje; anyja neve;
képviselt kiskorú személyazonosító adatai; kizárólagosan gyakorolt
szülői felügyeleti jog esetében a kizárólagosságot igazoló adatok;
keltezés helye és ideje; aláírás
a kiskorú által tett jognyilatkozatra vonatkozó polgári jogi elévülési
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történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

időtartammal egyező időtartam
polgári jogi elévülés (5 év) utolsó napját követő 3 munkanapon belül;

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XV./6.2.

bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
kiskorú által tett nyilatkozat tartalmától függően:
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók
papír alapon, hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozaton
a kiskorú nyilatkozatának tartalmától függően, a kiskorú
jognyilatkozatára irányadó rendelkezések szerint
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a kiskorú nyilatkozatának tartalmától függően,
jognyilatkozatára irányadó rendelkezések szerint

a

kiskorú

a kiskorú nyilatkozata tartalmától függően, a kiskorú jognyilatkozatára
irányadó rendelkezések szerint
a kiskorú nyilatkozata tartalmától függően, a kiskorú jognyilatkozatára
irányadó rendelkezések szerint
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Törvényes képviselők adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A kiskorúak személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató IV./8. fejezete
tartalmazza.

(2)

A Társaság kifejezetten kiskorúak számára is rendezhet különböző rendezvényeket, előadásokat, így sor kerülhet
kiskorú személyek személyes adatainak kezelésére.

(3)

Tekintettel arra, hogy a 18. életévét még be nem töltött személy korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül, és
a 16 éves érvényes jognyilatkozat tételéhez is szükség van törvényes képviselője hozzájárulására, a törvényes

__________________________________________________________________________________
34/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

képviselő hozzájárulása szükséges a kiskorú munkavállalók olyan jognyilatkozatának érvényességéhez, amely a
munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul.
(4)

A fentiek alapján a Társaság köteles beszerezni a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulását a kiskorú
jognyilatkozatának érvényességéhez, és kénytelen ezáltal a kiskorú személyek törvényes képviselőjének személyes
adatait kezelni.

(5)

A törvényes lépviselők hozzájáruló nyilatkozatukat elsődlegesen írásban kötelesek megadni, azonban ráutaló
magatartással megadott hozzájárulásnak tekinti a Társaság, ha a törvényes képviselő a Társaság által rendezett
eseményre a kiskorú személyt, személyes adatai megadásával regisztrálja.

XV./7.
XV./7.1.

Számlák, adó- számviteli nyilvántartások
Számlák, adó- számviteli nyilvántartások kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja

Számv.tv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő számviteli
bizonylat kibocsátása a Társaság által nyújtott szolgáltatások díjáról,
valamint a Társaság által igénybe vett szolgáltatások megfizetése,
gazdasági esemény igazolása
jogi kötelezettség teljesítése
Számv. Tv. 165. § (1), 167. §;
Áfa tv. 169.§;
Szja. Tv.

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

kötelező

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

a Társaság szolgáltatását esetlegesen ellenérték fejében igénybe vevő
természetes személyek; illetőleg a Társaság részére szolgáltatást
nyújtók, szállítók
a személyes adatok forrása az érintett (megkötött szerződésből, kiállított
számlából)
weboldalon közzé téve, érintett tájékoztatása a szerződés
megkötésekor
név; lakcím; számla ellenértéke; adózási státusz, gazdasági művelet
tartalmának leírása vagy megjelölése; a bizonylat megnevezése és
sorszáma; bizonylat kiállításának időpontja; gazdasági művelet
teljesítésének időpontja
Számv. Tv. 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év
tárgyévet követő 8. év december 31.
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók
papír alapon;
fájlrendszerben - ügyviteli rendszerben
adóhatóság
könyvvizsgáló
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság a könyvvizsgálóval közös adatkezelőként jár el
könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;
jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
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Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

igen

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XVI.

nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

XVI./1.

Hírlevél adatbázis

XVI./1.1.

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés jellemzői
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokról, különösen rendezvényekről,
előadásokról, versenyekről, egyéb programokról történő tájékoztatás,
marketing

A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

az érintett hozzájárulása
önkéntes, adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül
közvetlenül a Társaság által szervezett programokról

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok
adatfelvétel módja

forrása,

az

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult

a Hírlevél adatbázisba akár online, akár személyesen regisztráló
természetes személyek
a személyes adatok forrása az érintett online regisztrációval, vagy a
Társaság ügyfélszolgálatánál, vagy egyes rendezvényeken
személyesen történő regisztrációval
érintett tájékoztatása a weboldalon közzétett tájékoztató útján, valamint
az adatok felvételekor, a regisztráció elvégzésekor, továbbá a
tájékoztató elérhetősége minden hírlevélben elhelyezve
név; e-mail cím
hozzájárulás visszavonásáig, de a hozzájárulás meghosszabbításának
hiányában legfeljebb 5 évig
érintett általi online törlés esetén azonnal, annak hiányában a
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő
legfeljebb 30 napon belül, annak hiányában a hozzájárulás megadását
követő 5. év végétől számított legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
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személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XVI./1.2.

osztályvezető;
back office feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók
ügyviteli rendszerben
papír alapon az ügyviteli rendszerben történő rögzítésig
Nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
igen
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A Társaság weboldalán, vagy e-mailben, illetőleg személyesen, akár az ügyfélszolgálatán, akár ez egyes
rendezvényeken lehetőséget nyújt az érdeklődők részére, hogy hozzájárulásukkal feliratkozzanak a hírlevél
küldésére vonatkozó szolgáltatásra, melynek keretében az érdeklődők e-mailben tájékoztatást kapnak a Társaság
által nyújtott szolgáltatásokról, legfrissebb rendezvényekről, előadásokról, versenyekről, egyéb programokról, a
Társaság tevékenységével kapcsolatos információkról, újdonságokról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről.
A hírlevelek és elektronikus hirdetések közvetlen üzletszerzési célú megkeresést nem tartalmaznak.

(2)

A hírlevél küldéshez történő hozzájárulás visszavonására minden hírlevélben a szolgáltatásról történő leiratkozást
lehetővé tévő linket helyez el a Társaság a címzettek részére, illetőleg tájékoztatást nyújt a szolgáltatásról történő
leiratkozás egyéb lehetséges módjairól.
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XVII.
XVII./1.

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Weboldal

XVII./1.1. Weboldal - automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásával végzett
adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

tájékoztatás és statisztika készítése
érintett hozzájárulása a szolgáltatás igénybe vételével az Elkertv. 13/A.
§ (3) bekezdése alapján
az adatszolgáltatás letiltható, azaz önkéntes az adatszolgáltatás, de
zavarok léphetnek fel a weboldal használata során

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja
Érintett tájékoztatása

weboldalt meglátogató természetes személyek
rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver a honlap
megtekintése során automatikusan naplózza
weboldalon felugró ablakban
IP cím; látogatás időpontja és dátuma; felkeresett oldalak; honlap
ahonnan a látogatás történt; a használt böngésző típusa; az operációs
rendszer típusa; internet szolgáltató domain neve és címe.

forrása,

Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

automatikusan rögzített adatok: a weboldal megtekintésétől számított 90
nap; egyes süti típusoktól függően a honlapon rögzítve, de legfeljebb 2
év

Törlés időpontja

egyes sütik típusától függően a látogatás időpontját követő 6 hónap, 1
év vagy 2 év leteltét követő napon automatikusan

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Érintettet
megillető
jogok

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

IT feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikus adattárolás
Nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
IT, web-hoszting szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
Tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldal üzemeltetése;
tárhely-szolgáltatás
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
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Törléshez való jog
Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

igen
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

XVII./1.2. Weboldal - automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásával végzett
adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás
(1)

A Társaság weboldala regisztráció nélkül is látogatható, mely esetben az érintett nem ad meg a Társaság számára
személyes adatokat, a weboldalon sütik alkalmazása történhet, melyről a Társaság a weboldalon, nyitó oldalon
tájékoztatja a felhasználókat.

(2)

A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie
célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos
fajtája létezik, de két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott
munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó, amely addig a számítógépen
marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat - kivéve, ha azok az
adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek - csak a felhasználó engedélyével helyez el a
Társaság a felhasználó eszközén.

(3)

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során tájékoztatást nyújt a
Társaság.

(4)

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás a honlap első látogatásához kapcsolódik, abban az esetben,
ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is e
funkció igénybevételéhez kapcsolódik.

(5)

Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól független.

(6)

Az oldalt felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülhetnek azon célból, hogy azt a Társaság, mint üzemeltető, a
weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja.

(7)

Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy a felhasználók érdekében, számukra testre szabottabb szolgáltatást
tudjon a Társaság, mint üzemeltető, szolgáltatni, illetve megismerhetőek legyenek ezzel a felhasználói szokások.

(8)

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy a legnépszerűbb böngészők süti beállításainak elérhetőségei az alábbi
linkeken találhatóak:
a)
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
b)
Mozzila Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
c)
Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
d)
Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10-win-7
e)
Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
f)
Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-8
g)
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
h)
Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

(9)

A Társaság használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik a
weboldal használatát, és megmutatják a Társaság számára, hogy a felhasználók mely lapokat látogatják meg. A
webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalakon egy képet helyeznek el olyan
adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a
webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal
megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által
korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lép a Társaság
kapcsolatba az érintettel, a webjelzők tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az érintett megkapta-e, illetve megnyitotta-e
a Társaság üzenetét.

(10)

Amennyiben a felhasználó a Társaság rendelkezésére bocsátja személyes adatait (pl. regisztráció útján), akkor ezen
személyes adatok összekapcsolhatóvá válnak a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így
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előállt információkat a Társaság analitikai célra kezelheti, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak
továbbfejlesztése céljából.
(11)

XVII./2.

A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat, azonban ezek tartalmáért, illetve
adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal a Társaság. Ezek a honlapok a Társaságtól teljesen
függetlenek, ezen oldalak üzemeltetőinek adatkezeléssel kapcsolatos eljárásáért a Társaság felelősséget nem vállal,
és nem ellenőrizi azon eljárásokat, amelyekkel e honlapokon a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására,
hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.
Elektronikus levelezőrendszer

XVII./2.1. Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja

egységes levelezőrendszer útján történő elektronikus kapcsolattartás

A személyes adatok kezelésének
jogalapja

az érintett hozzájárulása;
szerződés teljesítése;
Társaság jogos érdeke

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

önkéntes, nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke
Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja
Érintett tájékoztatása

forrása,

Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

A Társaság érdeke, hogy egységes arculatot megjelenítő e-mail
fiókokból történjen a munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggő
levelezése
feladók; címzettek; elektronikus levél tartalmával érintett természetes
személyek
személyes adatok forrása az érintett, vagy Társaság munkavállalói;
az adatfelvétel a Társaság számára történő levélküldéssel történik
weboldalon közzé téve, valamint legkésőbb az első kapcsolatfeltételkor
e-mail cím, valamint közelebbről nem meghatározható, bármilyen, a
levelezésben található személyes adat
adott üzenet tárgyát képező ügy lezárásához szükséges időtartam, de
legfeljebb az üzenetküldést évét követő év vége
jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
üzenetküldést
évét
követő
év
december
31. napjáig
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
címzett, vagy feladó munkavállalók;
munkakörükben érintett munkavállalók
elektronikus adattárolás, levelezőrendszerben
Nem kerül sor adattovábbításra
/további célból történő adatkezelés esetén a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint/
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
Tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
Levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó
tárhely-szolgáltatás;
levelezőrendszer üzemeltetése
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
XVII./2.2.
(1)

folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés bár hozzájárulás jogalapon alapulhat, nem
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)

Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás
Az elektronikus levelezés során a Társaság törekedik a személyes adatok titkosítására. A Társaság a
dokumentumok tervezeteit személyes adatok feltüntetése nélkül küldi egyeztetésre.

XVII./3.

Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, stb.)

XVII./3.1.

Közösségi oldalak üzemeltetésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja

a Társaság által szervezett rendezvényekről/előadásokról/ programokról
és egyéb tevékenységekről történő tájékoztatás
az érintett önkéntes hozzájárulása vagy kifejezett nyilatkozattal, vagy
ráutaló
magatartással,
vagy szerződés teljesítése

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

az adatszolgáltatás önkéntes, vagy a szerződéskötés előfeltétele

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre

Társaság által szervezett rendezvények/előadások/
részvevői (nézők, fellépők, előadók)

Személyes
adatok
adatfelvétel módja
Érintett tájékoztatása

forrása,

Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult

programok

személyes adatok forrása az érintett, vagy a Társaság
weboldalon közzé téve, valamint legkésőbb az első kapcsolatfeltételkor
előre nem határozható meg pontosan, különösen név, fénykép,
hangfelvétel, filmfelvétel
hozzájárulási nyilatkozatban, vagy szerződésben
időtartam, de legfeljebb 5 év nap

meghatározott

legfeljebb a szerződéskötéstől, hozzájárulástól számított 5. év végét
követő 30 napon belül
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
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személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XVII./3.2.

back office feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók
Társaság Facebook oldalán, Messenger levelezőrendszerben, a
Társaság Youtube csatornáján
Nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság a közösségi/tartalommegosztó oldal üzemeltetőjével közös
adatkezelőként jár el
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén
igen – amennyiben a közösségi oldalon az adatkezelés automatizált,
amennyiben nem, akkor helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Közösségi oldalak üzemeltetésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A Társaság szolgáltatásainak megismertetésére, valamint reklámozására közösségi, és tartalommegosztó oldalakat
üzemeltet.

(2)

A Társaság a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon (a továbbiakban: Facebook) Facebook oldalt tart fenn, a
https://www.facebook.com/Magyarsag.Haza.2011, elérhetőség alatt (a továbbiakban: Facebook oldal).

(3)

A Társaság a https://www.youtube.com/ közösségi oldalon Youtube csatornát tart fenn a
https://www.youtube.com/channel/UCIm9ileRgubkJpPElruVwfw/ elérhetőség alatt (a továbbiakban Youtube
csatorna).

(4)

A Társaság és az oldalt üzemeltető vállalkozás közös adatkezelőnek tekintendő, mivel a Társaság, mint a közösségi
oldal adminisztrátora, az oldal beállítási tevékenységek beállításával részt vesz a személyes adatok kezelése
céljainak meghatározásában.

(5)

A Facebook, vagy más közösségi oldalon megadott adatok tárolása az adatfelvételtől számított legfeljebb 60 napig
történik, ezt követően a megadott adatokat a Facebook, vagy más közösségi oldalról és az ehhez kapcsolódó
Messenger fiókból, vagy más levelező rendszerből a Társaság törli.
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XVIII.

GDPR SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉGEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

XVIII./1. Adatvédelmi dokumentáció, érintetti megkeresések
XVIII./1.1. Adatvédelmi dokumentációval, érintetti megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei
Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke
Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

GDPR szerinti kötelezettségek teljesítése, adatkezeléssel kapcsolatos
kérelmek nyilvántartása, incidens-nyilvántartás, az elszámoltathatóság
elvének biztosítása
jogi kötelezettség teljesítése:
GDPR
önkéntes, de a megkeresés teljesítésének feltétele
Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet előterjesztő természetes
személyek;
adatvédelmi incidenssel érintett természetes személyek
személyes
adatok
forrása
az
érintett;
Társaság
legkésőbb a megkeresésre adandó válaszban;
adatvédelmi incidensről történő tájékoztatásban
a megkereséssel érintett adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó
személyes adatok köre;
adatvédelmi incidenshez, és a tájékoztatáshoz kapcsolódó személyes
adatok köre
polgári jogi elévülési időtartammal megegyező időtartam
a megkeresésre adott választól számított kötelmi elévülés (5 év) utolsó
napját követő 30 napon belül;
az adatvédelmi incidens bekövetkeztétől számított kötelmi elévülés (5
év) utolsó napját követő 30 napon belül;
bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
Társaság Adatvédelmi Felelőse;
érintett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalók;
megkeresés módjával azonos formában papír alapon, vagy
fájlrendszerben, levelezőrendszerben; ügyviteli rendszerben
azon személyek, akik részére az érintett adatkezelési tevékenység
kapcsán a személyes adatok továbbításra kerültek
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el a
megkeresés tárgyától, incidens körülményeitől függően
Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
jogi tanácsadás, képviselet
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

XVIII./1.2. Adatvédelmi dokumentációval, érintetti megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó kiegészítő
tájékoztatás
(1)

A Rendelet rögzíti az elszámoltathatóság alapelvét, eszerint a Társaság felelős az adatvédelmi alapelveknek való
megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

(2)

A Rendelet alapján megtett intézkedéseket, a kötelező nyilvántartások vezetését, az érintetti megkeresések
kezelését a Társaságnak dokumentálja, és a dokumentációt megőriz a megfelelőség igazolására.
XIX.

XIX./1.
XIX./1.1.

JOGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Jogi igényérvényesítés dokumentációja
Jogi igények előterjesztésével vagy vitatásával kapcsolatos adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei
Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam

jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme;
jogi igényekkel szembeni hatékony védekezés alátámasztása
a Társaság jogos érdeke
valamennyi szerződéses jogviszony létesítésének előfeltétele az
adatszolgáltatás
jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
ellenérdekű
felek;
jogi igényt alátámasztó dokumentációval érintett személyek
Jogi igényt alátámasztó dokumentáció, érintett, Társaság, közhiteles
nyilvántartások
weboldalon általános tájékoztatás közzé téve, továbbá legkésőbb a jogi
igény előterjesztésekor
Jogi igényt alátámasztó dokumentációval érintett személyes adatok,
azzal, hogy a Társaság az igényérvényesítéshez nem szükséges
adatok törlésére, felismerhetetlenné tételére köteles
adott igény érvényesítésére nyitva álló elévülési időtartammal
megegyező
időtartam;
polgári peres, vagy nem peres eljárás, büntetőeljárás stb. esetén az
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meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
XIX./1.2.

igény jogerős elbírálásának időtartama
elévülési időtartam lejártát követő 30 napon belül;
jogerős döntés kézhezvételét követő 30 napon belül;
bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
Társaság Adatvédelmi Felelőse;
jogi igények érvényesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalók;
papír alapon;
fájlrendszerben
igény elbírálására hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatóságok;
felelősségbiztosító társaság;
jogi képviselet
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság a jogi képviseletét ellátó jogi képviselővel közös
adatkezelőként jár el
Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
jogi tanácsadás, jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi igényérvényesítés, mint jogos
érdek
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
igen

Jogi igények előterjesztésével vagy vitatásával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A Társaság jogos érdeke alapján bármely érintett vonatkozásában jogosult jogi igények előterjesztése,
érvényesítése, és védelme érdekében az érintett bármely (akár a vonatkozó jogi eljárásban) a Társaság tudomására
jutott olyan személyes adatát kezelni, amely a Társaság adott jogi érdekének érvényesítése, illetve védelme,
valamint a jogi eljárás lefolytatása érdekében szükséges.

(2)

Amennyiben a Társaság a jogi érdek érvényesítéséhez harmadik személyt (például megbízottat, képviselőt stb.)
kíván igénybe venni, úgy a Társaság az igényérvényesítéshez szükséges személyes adatokat ezen harmadik
személy címzetteknek is átadhatja.

__________________________________________________________________________________
45/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

(3)

A jogi igények előterjesztése, érvényesítése, és védelme érdekében felhasználható adatok köre az érintettek
Társaság által kezelt valamennyi, a jogi védelemhez szükséges személyes adata.

(4)

Az adatkezelés időtartama megegyezik a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a jogi igények
előterjesztésére, érvényesítésére és védelmére nyitva álló határidővel, amely főszabályként 5 (öt) év, és amely
határidő elévülési jellegű.

(5)

A munkaügyi igények érvényesítés céljából történő adatkezelés időtartama megegyezik a mindenkor hatályos
munkajogi rendelkezések alapján a jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére és védelmére nyitva álló
határidővel, amely főszabályként 3 (három) év, és amely határidő elévülési jellegű.
XX.

XX./1.

A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY SZERINT MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
Maradandó értékű iratok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja

A Társaság irattári anyaga maradandó értékű részének
épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára való
fennmaradásának biztosítása
jogi kötelezettség teljesítése:
Levéltári tv. 2. § e)

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

nem releváns

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

Maradandó értékű iratokkal érintett személyek
Maradandó értékű iratok
legkésőbb a Levéltárnak történő átadást megelőzően
Maradandó értékű iratokban rögzített személyes adatok

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Érintettet

Hozzáférési jog

a közlevéltár részére történő átadásig
a közlevéltár részére történő átadásig
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
Társaság
Adatvédelmi
Felelőse;
iratkezelési, irattározási feladatokat ellátó munkavállalók
papír alapon;
közlevéltár
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
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megillető
jogok

Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XX./2.

igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Maradandó értékű iratok kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait
abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a
jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.

(2)

A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.
XXI.

XXI./1.
XXI./1.1.

RENDEZVÉNYEKKEL, ELŐADÁSOKKAL, VERSENYEKKEL, EGYÉB PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ
ADATKEZELÉSEK
Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek
Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésének jellemzői

A személyes adatok kezelésének
célja

A személyes adatok kezelésének
jogalapja

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása, oktató anyagok tekintetében továbbá ismeretterjesztés;
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
mind a felvétel készítése, mind a felvétel felhasználása tekintetében:
közvetett szerződéskötés esetén: az érintett hozzájárulása célonként
külön
az érintettekkel való közvetlen szerződéskötés esetén, amennyiben
tárgyával szükségszerűen jár a felvétel készítése: szerződés teljesítése;
kivételek: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel (GDPR 85. cikk alapján: Ptk. 2:48. §. (2) bek.) esetén a
Társaság jogos érdeke
az adatszolgáltatás önkéntes, de szerződés teljesítése jogalap
alkalmazása
esetében
a
szerződéskötés
előfeltétele
a
kötelezettségvállalás, a jogalap egyedileg, a tárgyi szerződésben kerül
meghatározásra
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
esetében: egyrészt a Társaság jogos érdeke, hogy az általa szervezett
rendezvényekről, előadásokról, programokról tájékoztassa a
nyilvánosságot, hogy betölthesse a célját, ami a Magyarország határain
innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a
pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző
képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása,
elmélyítése;
másrészt az esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, mint szerződéses,
vagy jogszabályi kötelezettség, a Társaság jogos érdeke a támogatás
jogszerű felhasználásának az igazolása;
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
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Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre

Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon egyedi szerződés, vagy közvetett szerződés alapján
fellépő, előadó természetes személyek
a személyes adatok forrása a Társaság, illetve a Társaság által az adott
rendezvény, előadás, program rögzítésére megbízott személy
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint az érintett
tájékoztatása a szerződés megkötésekor, továbbá a felhasználás előtt a
felvétel megküldésre/bemutatásra kerül az érintett részére, aki
észrevételekkel, módosítási javaslatokkal élhet
arcmásról készült fénykép, vagy filmfelvétel, hangfelvétel
hozzájárulás jogalap esetében: hozzájárulás megadásának
időtartama, azzal, hogy a Társaság általánosságban 5 éves időtartamra
kéri az érintettek hozzájárulását
szerződés teljesítése jogalap esetében: egyedileg kerül rögzítésre a
szerződésben, azzal hogy a Társaság általánosságban 5 éves
időtartamra
adott
felhasználási
engedélyre
vonatkozó
kötelezettségvállalással határozza meg a szerződés tárgyát
jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy a
hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül,
vagy
a szerződésben rögzített felhasználási engedély időtartamának lejáratát
követő legfeljebb 30 napon belül,
jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam leteltét követő legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben
támogató szervezet (BGA)
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
fényképész, operatőri feladatokat ellátó adatfeldolgozó;
tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó
fényképész, operatőri tevékenység - rendezvények, programok,
előadások rögzítése;
felvételek tárolása;
felvételek közzététele
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás

__________________________________________________________________________________
48/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog

Tiltakozáshoz való jog

igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, de nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
főszabály: nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog;
kivétel: igen, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetében

XXI./1.2.

Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésére vonatkozó kiegészítő
tájékoztatás

(1)

A Társaság főtevékenységként ingyenesen látogatható közhasznú programokat, kulturális rendezvényeket,
ismeretterjesztő előadásokat rendez, mely tevékenységhez kapcsolódóan, különösen az e rendezvények során
készülő fénykép, hang- és filmfelvételek vonatkozásában a Társaság adatkezelési tevékenységet végez, mely
tevékenység főbb jellemzőit jelen fejezet tartalmazza.

(2)

A Társaság által szervezett rendezvényeken fellépő, illetve előadó személyek vonatkozásában végzett adatkezelési
tevékenységre jelen fejezet rendelkezésein túlmenően irányadóak továbbá különösen, de nem kizárólagosan a jelen
Általános Adatkezelési Tájékoztató XV./3 és XV./4. számú fejezeteiben rögzített, a szerződéses kapcsolattartók, és
természetes személy szerződéses partnerek, illetve jogi személy szerződéses partnerek törvényes képviselői
adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatások.

(3)

Mivel a Társaság működéséhez a fedezetet Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja, így a kapott támogatás
jogszerű felhasználását is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé szükséges a Társaságnak igazolnia, így a Társaság
által szervezett rendezvények kapcsán kezelt személyes adatok, különösen a rendezvényeken készülő fénykép, és
filmfelvételek továbbításra kerülhetnek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére, szerződés teljesítése jogalapon, az
érintettek hozzájárulásával.

(4)

A Társaság e személyes adatokat főszabályként az érintett személyek hozzájárulása jogalapján kezeli, azzal, hogy
kivételes esetben, amikor a Társaság az általa szervezett rendezvények fellépőivel, előadóival köt szerződést, és a
fénykép, hangfelvétel, vagy filmfelvétel készítése a szerződést tárgyához szükségszerűen kapcsolódik, akkor a
Társaság alapíthatja szerződés teljesítése jogalapra is az adatkezelését, és azzal, hogy az érintett erről a
szerződéstervezetben megfelelően tájékoztatja a Társaság.

(5)

A fénykép, hangfelvétel, vagy filmfelvétel kezeléséhez való hozzájárulás megadását a Társaság nem szabja olyan
szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása feltételévé, amelyhez a fényképek készítése vagy felhasználása nem
ténylegesen szükséges.

(6)

Annak érdekében, hogy a fénykép felhasználásához adott hozzájárulás teljes mértékben megfeleljen a Rendelet
rendelkezéseinek, a Társaságnak a lehetőségekhez mérten biztosítja az érintett számára a lehetőséget, hogy az őt
ábrázoló fotót, filmfelvételt a felhasználást megelőzően megtekinthesse, a fényképen esetlegesen szereplő más
személyek jogainak tiszteletben tartása mellett.

XXI./1.3.

Nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek kezelésére vonatkozó kiegészítő rendelkezések

(1)

Nem köteles a Társaság beszerezni az érintett hozzájárulását nyilvános közéleti szereplésről készült fénykép, vagy
filmfelvétel készítéséhez, felhasználásához, azonban ezen esetben is szükség van megfelelő jogalapra az
adatkezeléshez, így a Társaság ezen adatokat jogos érdeke alapján kezelheti, az előzetesen lefolytatott
érdekmérlegelési tesztet a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató 10. számú melléklete tartalmazza.

(2)

A nyilvános közszereplő engedélyét nem szükséges a Társaságnak beszereznie, sem a felvétel elkészítéséhez, sem
annak nyilvánosságra hozatalához, feltéve, hogy a felhasználás nem visszaélésszerű. A nyilvános közélet
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eseményein, rendezvényein résztvevő közszereplők képei a Társaság által felhasználhatók, azzal, hogy a
közszereplő képmását hozzájárulása nélkül csak közszerepléseivel összefüggésben, annak bemutatására használja
fel a Társaság.
XXI./2.

Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek

XXI./2.1.

Résztvevőkről készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésének jellemzői

A személyes adatok kezelésének
célja

A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye

Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása;
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
mind a felvétel készítése, mind a felvétel felhasználása tekintetében,
célonként külön az érintett hozzájárulása
kivételek: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel (GDPR 85. cikk alapján: Ptk. 2:48. §. (2) bek.) esetén a
Társaság jogos érdeke
az adatszolgáltatás önkéntes
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
esetében: egyrészt a Társaság jogos érdeke, hogy az általa szervezett
rendezvényekről, előadásokról, programokról tájékoztassa a
nyilvánosságot, hogy betölthesse a célját, ami a Magyarország határain
innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a
pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző
képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása,
elmélyítése,
másrészt az esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, mint szerződéses,
vagy jogszabályi kötelezettség, a Társaság jogos érdeke a támogatás
jogszerű felhasználásának az igazolása;
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon résztvevőként, nézőként, látogatóként résztvevő
természetes személyek
a személyes adatok forrása a Társaság, illetve a Társaság által az adott
rendezvény, előadás, program rögzítésére megbízott személy
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint a rendezvény,
előadás, program hirdetési felületein, továbbá a részvételi
szándéknyilatkozatra adott válaszüzenetben
arcmásról készült fénykép, vagy filmfelvétel, hangfelvétel
hozzájárulás jogalap esetében: hozzájárulás megadásának
időtartama, azzal, hogy a Társaság általánosságban 5 éves időtartamra
kéri az érintettek hozzájárulását
jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést,
vagy a hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon
belül, vagy a szerződésben rögzített felhasználási engedély
időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben
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Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog

támogató szervezet (BGA)
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
fényképész, operatőri feladatokat ellátó adatfeldolgozó;
tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó
fényképész, operatőri tevékenység - rendezvények, programok,
előadások rögzítése;
felvételek tárolása;
felvételek közzététele
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás jogalapon alapul, de nem
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
főszabály: nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog;

Tiltakozáshoz való jog
kivétel: igen, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetében
XXI./2.2.

Résztvevőkről készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

(1)

Az érintettek a Társaság által szervezett rendezvényen nem csak úgy vehetnek részt, ha hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy felvétel készüljön róluk.

(2)

Az érintett a hozzájárulását a Társaság ráutaló magatartás esetében vélelmezheti, ha a rendezvény egyedi
körülményei miatt nem lehetséges, vagy jelentős adminisztratív teherrel járna az írásbeli hozzájárulási nyilatkozat
beszerzése, de egyrészt ebben az esetben elsődlegesen tömegfelvételeket készít a Társaság, jogos érdeke alapján,
és nem hozzájárulás jogalapon, másrészt a résztvevők számára figyelemfelhívó jelzésekkel jelzi a felvételkészítés
tényét, és az érintetti jogokra vonatkozó összefoglaló tájékoztatást kifüggeszt a rendezvény helyszínén, mely
tájékoztatás alapján a rendezvényen részt venni kívánó személy eldöntheti, hogy belép-e arra területre, ahol
fénykép, vagy filmfelvétel készülhet róla.

(3)

Amennyiben egy adott rendezvény során a fényképezés, valamint a felvételek felhasználása a résztvevők
hozzájárulása alapján történik, a Társaság a lehetőségekhez mérten biztosítja a résztvevők számára, hogy a
hozzájárulás megtagadása esetén is részt vehessenek az adott rendezvényen. Ilyen esetben a hozzájárulást
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megtagadó részvevőket a rendezvény jellegétől függően megkülönböztető jelzéssel látja el a Társaság (pl. egy
matrica felragasztása a ruhára, vagy a helyiség meghatározott részébe történő ültetés stb.), valamint a Társaság
megfelelő módon tájékoztatja a fotóst annak érdekében, hogy e személyekről semmilyen esetben se készüljön
fénykép.
(4)

XXI./2.3.

Ha a felvételen a résztvevő nem azonosítható, mert pl. háttal áll, testének csak egy részlete látható stb., akkor a kép,
videó felvétel nem személyes adat, és a Társaság nem köteles sem hozzájárulást beszerezni, sem érdekmérlegelési
tesztet lefolytatni.
Tömegfelvételek kezelésére vonatkozó kiegészítő rendelkezések

(1)

A Társaság nem köteles beszerezni az érintett hozzájárulását a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel esetén, azonban ezen esetben is szükség van megfelelő jogalapra az
adatkezeléshez, így a Társaság ezen adatokat jogos érdeke alapján kezelheti, az előzetesen lefolytatott
érdekmérlegelési tesztet a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató 10. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Egy felvétel akkor tekinthető tömegfelvételnek, amikor az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel
összhatásában örökít meg a Társaság által szervezett, nyilvánosság előtt lezajlott rendezvényeket.

XXI./3.
XXI./3.1.

Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok
Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Rendezvények lebonyolítása, különösen az esetleges létszámkorlát
miatt a részvételi lehetőség biztosítása, érdeklődés felmérése

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele

az érintett hozzájárulása
önkéntes, de előzetes regisztráció hiányában a Társaság által
szervezett rendezvényeken, előadásokon, programokon való részvétel
megtagadható a helyek korlátozott száma miatt

A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon résztvevőként, nézőként, látogatóként részt venni kívánó
természetes személyek
a személyes adatok forrása az érintett, a személyes adatok felvétele email útján megküldött részvételi nyilatkozat útján történik
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint a rendezvény,
előadás, program hirdetési felületein, továbbá a részvételi
szándéknyilatkozatra adott válaszüzenetben
név, telefonszám, e-mail cím, létszám
adott rendezvény lebonyolításáig szükséges időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy a
rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 30 napon belül, azzal, hogy
a beléptetéshez szükséges nyomtatott példány a rendezvényt követően
haladéktalanul megsemmisítésre kerül
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben, levelező rendszerben, és papír alapon
kinyomtatva beléptetéshez
rendezvényeknek, előadásoknak, programoknak, versenyeknek
helyszínt biztosító harmadik személyek
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el vagy társszervezővel
levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó
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Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

XXI./3.2.

levelezőrendszer üzemeltetetése - regisztrációs nyilatkozatok fogadása
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás jogalapon alapul, de nem
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de gyakorolható a
hozzájárulás visszavonásához való jog

Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatások

(1)

A Társaság az általa szervezett rendezvényen részt venni kívánó személyekről elektronikus, illetve papír alapú
nyilvántartást vezet (regisztráció). Az adatkezelés célja a rendezvények igénybevételi lehetőségének biztosítása, és
esetlegesen speciális igény esetén megfelelő étel vagy akadálymentes közlekedés biztosítása. A rendezvényen való
részvétel feltétele a regisztráció és regisztráló személlyel együtt érkező résztvevők számának megadása. A
regisztráció a Társaság részére küldött e-mail üzenettel történik.

(2)

A Társaság továbbá az általa szervezett egyes rendezvények résztvevőiről jelenléti ívet vezethet a rendezvény
megvalósításának pályázati célú alátámasztása érdekében.

(3)

A Társaság az előzetesen megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag
az azt megadó személy felel.

XXI./4.
XXI./4.1.

Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő adatkezelés
Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei
Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke
Érintettek köre
Személyes adatok forrása

verseny lebonyolítása, díj kiválasztása, odaítélése és kihirdetése,
továbbá a pályázat, verseny promóciós célú nyilvános közzététel útján
való felhasználása
az érintett hozzájárulása
önkéntes, de a részvétel, és a díjazásban való részesülés előfeltétele
Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent
A Társaság által kiírt pályázatokon, szervezett versenyeken részt venni
kívánó természetes személyek
jelentkezés során a személyes adatok forrása az érintett, a személyes
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Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Érintettet
megillető
jogok

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Adatkezelés
korlátozásához való
jog

adatok felvétele e-mail útján megküldött, vagy személyesen, papír
alapon leadott jelentkezési szándéknyilatkozat útján történik;
elbírálás során az adat forrása a Társaság
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint az adott díjra
történő pályázati lehetőség közzétételi felületein, vagy adott verseny
hirdetési felületén, továbbá a jelentkezési szándéknyilatkozatra adott
válaszüzenetben
név; e-mail cím; telefonszám; esetlegesen a pályázó, versenyző által
önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
adott pályázat, verseny lebonyolításához, valamint az utólagos
adminisztratív teendőkhöz, és a díjkiosztás jogszerűségének, és
megtörténtének igazolásához szükséges időtartam, ami adott
díjkiírásban kerül egyedileg meghatározásra, annak hiányában a
díjkiosztást követő 1 év
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
egyedileg kerül meghatározásra, annak hiányában díj kiosztásának
lebonyolítását követő 1 év leteltét követő 30 napon belül
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben, levelező rendszerben, és papír alapon,
ügyviteli rendszerben
rendezvényeknek, előadásoknak, programoknak, versenyeknek
helyszínt biztosító harmadik személyek, akik minősülhetnek
társadatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak, így egyedileg kerül
meghatározásra a kiírásban
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el vagy társszervezővel, egyedileg
kerül meghatározásra a kiírásban
levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó;
esetlegesen rendezvényszervezési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
egyedileg kerül meghatározásra a kiírásban
levelezőrendszer üzemeltetetése - jelentkezési nyilatkozatok fogadása;
rendezvényszervezés, helyszín biztosítása
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri

__________________________________________________________________________________
54/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
XXI./4.2.

a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de elbírálásig
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog

Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő adatkezelésre vonatkozó kiegészítő
tájékoztatás

(1)

A Társaság által szervezett rendezvényekkel, kiírt pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés célja a résztvevőkkel,
pályázókkal való kapcsolattartás, díjkiosztás, továbbá a pályázat, verseny promóciós célú és sajtóban megjelenő
felhasználása.

(2)

A pályázatokon, versenyeken való résztvevők adatait a Társaság hozzájárulás jogalapon kezeli, így ezen érintetteket
megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság
visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha a versenyző, pályázó visszavonja a hozzájárulását,
akkor a Társaság a személyes adatait törli, azzal, hogy amennyiben a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulás visszavonása pályázaton, versenyben való részvételt ellehetetleníti, a pályázót, versenyzőt a Társaság
kizárhatja.

(3)

A Társaság a pályázatokkal kapcsolatos személyes adatokat az adott pályázat jogerős döntéssel történő lezárásától
számított 5 évig kezeli ezzel biztosítva egyrészt az elbírálás szabályosságának igazolhatóságát, másrészt az állami
forrásokkal való jogszerű gazdálkodás utólagos ellenőrizhetőségét.
XXII.

ZÁRÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

XXII./1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása, közzététele
(1)

A Társaság jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítását közzé teszi weboldalán, és az egyes érintetti csoportokat
elektronikus üzenet útján is értesíti a módosításról.

XXII./2. Az Adatkezelési Tájékoztató másolása, felhasználása
(1)

Jelen
Adatkezelési
Tájékoztató szerzői
jogi
műnek minősül,
tilos
az
Adatkezelési
Tájékoztató egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata,
felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Az Adatkezelési
Tájékoztató szerzője a Társaság megbízott jogi képviselője, akinek személyéről a Társaság erre irányuló kérésre
tájékoztatást nyújt

(2)

Szerzői jogi jogsértés esetén a Társaság közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét a jogsértő
felhasználóra hárítja.
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C.
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet
9. számú melléklet
10. számú melléklet
11. számú melléklet
12. számú melléklet
13. számú melléklet
14. számú melléklet
15. számú melléklet
16. számú melléklet
17. számú melléklet
1.

HARMADIK RÉSZ - MELLÉKLETEK

Adatfeldolgozók nyilvántartása - elektronikus fájl
Adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat - sablon
Fénykép, hangfelvétel, filmfelvétel készítéséhez, és felhasználásához történő hozzájáruló
nyilatkozat - sablon
Helyesbítés iránti kérelem - minta
Törlés iránti kérelem - minta
Adatkezelési korlátozásra vonatkozó kérelem - minta
Hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelem - minta
Érdekmérlegelési teszt szerződéses kapcsolattartók elérhetőségi adatainak kezelésére
Érdekmérlegelési teszt jogi igények érvényesítése vagy vitatása céljából történő adatkezelésre
Érdekmérlegelési teszt tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
kezelésére
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Szerződéses partnerek és szerződéses kapcsolattartók
részére
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Hírlevél-küldés szolgáltatásra feliratkozó személyek részére
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Weboldal felhasználói részére automatikusan rögzített
adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásáról
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek,
filmfelvételek kezeléséről
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek,
hangfelvételek, filmfelvételek kezeléséről
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok
kezeléséről
Adatkezelési Tájékoztató Kivonat – Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással
összefüggő adatkezelésről
számú melléklet - a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozókról történő tájékoztatás

A Társaság az általa igénybe vett adatfeldolgozókról, és az adatfeldolgozással érintett tevékenységekről jelen Adatkezelési
Tájékoztató 1. számú mellékletét képező Excel formátumú elektronikus fájl útján ad tájékoztatást, melynek mindenkor
hatályos olvasható példánya elektronikusan az Adatvédelmi Felelősnél, valamint a Társaság weboldalán közzé téve érhető
el.
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2.

számú melléklet - Adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat - sablon
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,
név:
anyja neve:
született:
lakik:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”), jelen Okirat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő, az
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Adatkezelési Tájékoztatóját (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) megismertem, az abban foglaltakat teljes körűen
elfogadom; egyúttal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő az
Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén
illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.
Előbbiek körében hozzájárulásom az alábbiakban részletezett adatkezelésre terjed ki:
adatkezelés célja:
adatkezelés jogalapja:
adatkezelés időtartama:
érintett adatok köre:
adatkezelés egyéb lényeges körülményei
megjegyzés:

_______________________________
az Érintett hozzájárulása
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Hozzájárulásom a fentiekben rögzített adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált
információkra, adatokra is értendő.
Jelen okirat aláírásával tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a hatályos adatvédelemről
szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tájékoztatást
kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az
Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő telefonszámán, e-mail címén.
Kelt ________________ 20__. év ________________ hó __. nap

ALÁÍRÁS:
_______________________________________
személyes adat jogosultja
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NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL:
_______________________________________

Előttünk, mint tanúk előtt:
A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

____________________________________

____________________________________

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

____________________________________

____________________________________

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

____________________________________

______________________________________
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3.

számú melléklet – Fénykép, hangfelvétel, filmfelvétel készítéséhez és felhasználásához történő hozzájáruló
nyilatkozat - sablon
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Fénykép, hangfelvétel, filmfelvétel készítéséhez és felhasználásához

Alulírott,
név:
anyja neve:
született:
lakik:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”), jelen Okirat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő, az
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Adatkezelési Tájékoztatóját (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) megismertem, az abban foglaltakat teljes körűen
elfogadom; egyúttal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő az
Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén
illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.
Előbbiek körében hozzájárulásom az alábbiakban részletezett adatkezelésre terjed ki:
adatkezelés célja:

adatkezelés jogalapja:
adatkezelés időtartama:
törlés időpontja:
érintett adatok köre:
adatkezelés egyéb lényeges körülményei

Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása, oktató anyagok tekintetében továbbá ismeretterjesztés;
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
az Érintett hozzájárulása
adott rendezvényt követő 5 éves időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy a
hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül
arcmásról készült fénykép, vagy filmfelvétel, hangfelvétel
tudomásul veszem, hogy az adatok továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő
részére támogatást nyújtó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére, a
támogatás
felhasználása
jogszerűségének
igazolására;
Az
adattovábbításhoz kifejezett hozzájárulásomat adom.
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megjegyzés:

jelen hozzájárulás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1) bekezdésének megfelelő, kifejezetten
hozzájárulás mind a hangfelvételt, illetve filmfelvételt készítéséhez, mind a
felhasználásához.

Hozzájárulásom kiterjed különösen a reklámcélú, promóciós felhasználásra, rendezvényeken, illetve belső eseményeken
való nyilvános és zártkörű közzétételre, internetes csatornákon, közösségi oldalakon való felhasználásra, sajtótermékekben
és médiában való közzétételre és felhasználásra. A fenti hozzájárulás kiterjed a felvétel formátumának módosítására és az
átdolgozással kapcsolatban keletkezett mű felhasználására is. Hozzájárulásom a fentiekben rögzített adatkezeléssel
összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált információkra, adatokra is értendő.
Jelen okirat aláírásával tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a hatályos
adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését,
tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton,
személyesen az Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő telefonszámán, e-mail
címén.
Tudomásul veszem, hogy nem illet meg a hozzájárulás visszavonásának joga tömegfelvétel, és nyilvános közéleti
szereplésről készült felvétel esetében, mivel ezen esetekben az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli a személyes
adataimat, azonban tudomásul veszem, hogy ezen esetekben is megillet az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.
Kelt ________________ 20__. év ________________ hó __. nap

ALÁÍRÁS:
_______________________________________
személyes adat jogosultja
NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL:
_______________________________________
Előttünk, mint tanúk előtt:
A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

____________________________________

____________________________________

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

____________________________________

____________________________________

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

____________________________________

______________________________________
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4.
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

számú melléklet - Helyesbítés iránti kérelem – minta
Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Tisztelt Adatkezelő!
Alulírott, ________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja az Adatkezelő részére a következő
kérelmet
terjesztem elő.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a
jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat szíveskedjen helyesbíteni, illetve kiegészíteni az
alábbiak szerint:
JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT

HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT

Kérem az Adatkezelőt, hogy kérelmem elbírálásáról írásban, postai úton / e-mailben / előre egyeztetett időpontban
személyesen szíveskedjen tájékoztatni az alábbi elérhetőségeimen:

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő köteles személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak
teljesítéséhez.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a
jelen kérelmet benyújtom.
A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen
nyilatkozatomhoz csatolom, nyilatkozatom előterjesztésével egyidejűleg bemutatom.
Kérem Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
Kelt, Budapest, 2021. év ________________ hó __. nap
__________________________
Aláírás
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5.
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

számú melléklet - Törlés iránti kérelem – minta
Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Tisztelt Adatkezelő!
Alulírott, ____________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, az Adatkezelő részére a következő
kérelmet
terjesztem elő.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem nélkül
valamennyi nyilvántartásából szíveskedjen törölni:
TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES
ADATOK

TÖRLÉS INDOKA (Megfelelő jelölendő)
a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés
alapját képezte;
b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát
visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen
kezelte;
d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok
törlésére.

Kérem az Adatkezelőt, hogy kérelmem elbírálásáról írásban, postai úton / e-mailben / előre egyeztetett időpontban
személyesen szíveskedjen tájékoztatni az alábbi elérhetőségeimen:

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő köteles személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak
teljesítéséhez.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a
jelen kérelmet benyújtom.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
Kelt, Budapest, 2021. év ________________ hó __. nap
__________________________
Aláírás
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6.

számú melléklet - Adatkezelési korlátozásra vonatkozó kérelem – minta

Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Tisztelt Adatkezelő!
Alulírott, _____________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, az Adatkezelő részére a következő
kérelmet
terjesztem elő.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan
végzett adatkezelést korlátozza:
ADATKEZELÉS
KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT
SZEMÉLYES ADAT

INDOK (Megfelelő jelölendő)
a. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát.
b. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését.
c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez és védelméhez.
d. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos indokai
elsőbbségének megállapítása szükséges.

Kérem az Adatkezelőt, hogy kérelmem elbírálásáról írásban, postai úton / e-mailben / előre egyeztetett időpontban
személyesen szíveskedjen tájékoztatni az alábbi elérhetőségeimen:

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő köteles személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak
teljesítéséhez.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a
jelen kérelmet benyújtom.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
Kelt, Budapest, 2021. év ________________ hó __. nap
__________________________
Aláírás
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7.
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

számú melléklet - Hozzájárulás visszavonása iránti kérelem – minta
Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Tisztelt Adatkezelő!
Alulírott, ____________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, az Adatkezelő részére a következő
kérelmet
terjesztem elő.
Tájékoztatom a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett célból kezelt személyes adataim
kezeléséhez történt hozzájárulásomat visszavonom, és kérem, hogy az Adatkezelő a személyes adataim kezelését, a
megjelölt adatkezelés során, a hozzájárulásom visszavonása miatt szűntesse meg.
HOZZÁJÁULÁS ALAPJÁN TÖRTÉNT ADATKEZELÉS CÉLJA, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Kérem az Adatkezelőt, hogy kérelmem elbírálásáról írásban, postai úton / e-mailben / előre egyeztetett időpontban
személyesen szíveskedjen tájékoztatni az alábbi elérhetőségeimen:

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő köteles személyazonosságom ellenőrzésére a jelen kérelmemben foglaltak
teljesítéséhez.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, én vagyok azon érintett, akivel kapcsolatosan a
jelen kérelmet benyújtom.
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
Kelt, Budapest, 2021. év ________________ hó __. nap
__________________________
Aláírás

__________________________________________________________________________________
64/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8.

számú melléklet - Érdekmérlegelési teszt szerződéses kapcsolattartók elérhetőségi adatainak kezelésére

Az érdekmérlegelési teszt
elvégzésének indoka
Az alkalmazandó jogalap

Az Adatkezelő részéről
fennálló jogos érdek
azonosítása

Az adatkezelés
szükségessége:

Az érdekek arányosságának
mérlegelése

A Társaság szükségszerűen kezeli az általa kötött szerződésekhez kapcsolódóan a
szerződéses partner kapcsolattartója, továbbá a természetes személy szerződő
partner elérhetőségeit.
A Társaság, mint Adatkezelő a fentebb megnevezett célú adatkezelést jogos érdek
jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak
szerint végezte el:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Az adatkezelés célja:
A szerződés teljesítése érdekében történő üzleti kapcsolattartás
Jogos érdek bemutatása:
Mindkét fél jogos érdeke a rövid úton történő kapcsolattartás lehetősége, továbbá az
esetleges jogi lépéseket megelőző egyeztetés céljából történő kapcsolatfelvétel. Jelen
érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat szükségszerűen rendelkezésre
kell, hogy álljon a szerződés időtartama alatt a szerződéses kapcsolattartás rendezett,
egycsatornás intézéséhez fűződő igényből kifolyólag, mely nem csak az Adatkezelő,
hanem szerződéses partnereinek is ugyanolyan mértékű jogos igényéből fakad
Az érdek jogszerűségének igazolása:
A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenek a
kapcsolattartói, elérhetőségi adatok kezelése.
Az érdek ténylegességének igazolása:
A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen:
Az Adatkezelő érdeke egy konkrét szerződés teljesítésével összefüggésben rövid úton
történő kapcsolattartás.
Ezzel az Adatkezelő elkerüli a túl általános megfogalmazást, további fogalmi szűkítés
nem megvalósítható.
Megállapítás:
A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a
szükségesség kérdése.
Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek
eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas:
Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül
megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a
szerződések teljesítése elnehezülhet, szerződés tárgyától függően ellehetetlenülhet.
Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az érintett
szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy
megoldás, melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
Annak bemutatása, hogy milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az
adatkezelés nem valósul meg:
Amennyiben Az Adatkezelő az érintett adatait nem kezeli, úgy nem tudja hatékonyan
teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit, így az Adatkezelő megszegné
szerződésben vállalt kötelezettségeit a szerződő fél felé, továbbá az Adatkezelő a
szerződéses jogosultságait sem tudná hatékonyan érvényesíteni.
Megállapítás:
Mindezek alapján az adatkezelés szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban
vizsgálható az arányosság szempontrendszere.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettel:
Az Adatkezelő az érintettekkel szerződéses, üzleti kapcsolatban áll. Az Adatkezelővel
szerződéses jogviszonyt létesítő harmadik felek kapcsolattartóinak számolniuk kell
azzal, hogy a szerződésekben szereplő nevük és elérhetőségeik (a kapcsolattartás
körében) a megkötött szerződések részeként az Adatkezelő adatkezelésébe kerülnek,
mint ahogyan a szerződéses partner is kezeli az Adatkezelő kapcsolatartójának
személyes adatait.
Az érintett érdeke:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső
soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az
emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút,
azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben
az önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének
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Az adatkezelés során
megvalósuló biztosítékok

aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.
Az érintettnek érdeke fűződik ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogát
gyakorolhassa, személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen,
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák és az információs önrendelkezési
jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes adatok és ezen keresztül a
magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok rendelkezései érvényesüljenek.
Az adatok jellege:
Az adatkezelés nem terjed ki személyes adatok különleges kategóriájának egyikére
sem, így különösen nem tartalmaz faji, etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási, világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatokat, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokat, szexuális életre, szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatokat.
Adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásainak vizsgálata:
Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét. A
kapcsolattartók általában a szerződő felek alkalmazottai, a megadott kapcsolattartási
adatok pedig a céges elérhetőségeik, amelyeken munkaköri kötelezettségeik
teljesítése körében kötelesek munkaidőben rendelkezésre állni.
Megállapítás:
A fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről
fennálló érdekeket és jogokat.
Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség:
A kapcsolattartók szerződésben kezelt személyes adatai kizárólagosan a szerződéses
kapcsolat fenntartása céljából kezelhetők. A szerződésben rögzített kapcsolattartói
személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott szerződésre irányadó őrzési időig
tart.
Az adatokhoz a Társaságon belül kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, azokon
műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből kifolyólag ez
szükséges. Ebből adódóan az adatokhoz hozzáférés a lehetséges mértékig
korlátozott.
A személyes adatokat a Társaság egyéb – jogosulatlan – harmadik személynek nem
adja ki, profilalkotás céljából történő felhasználás sem valósul meg.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések:
Az adatokat az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja,
és dolgozza fel. Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelés kockázatával arányos
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a személyes adatokat jelszóval
védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő a kockázattal arányos
védelem keretében a személyes adatokat tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító
mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamatmegoldásokkal védi. Az Adatkezelő részletes Adatkezelési és Adatbiztonsági
Szabályzattal rendelkezik, melynek betartása valamennyi foglalkoztatott lényeges
munkaköri kötelezettsége.
Az érintett tájékoztatása:
Az adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatáson túl az érintett bármikor
információt kérhet az adatkezelés lényeges körülményéről, melyről az Adatkezelő a
lehető legrövidebb időn belül, de maximum a kérelem beérkezéstől számított 30
(harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet. Az Adatkezelő a honlapján, és
székhelyén elérhető adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozónak történő átadásáról.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adat nem felel meg a valóságnak, a címzett
postai, vagy elektronikus úton, vagy személyesen kérheti az adat helyesbítését.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás
esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást
érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos érdekei elsőbbséget
élveznek az érintett jogos érdekeivel szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos
érdekének kényszerítő ereje esetén – a tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A
tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt,
körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az
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adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe
venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés
folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett
viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek
változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Amennyiben az érintett tiltakozása nyomán megállapítást nyer, hogy az érintett jogos
érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő jogos érdekével szemben, úgy az
Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, illetve és szükség esetén
a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és
arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a
Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. Az
érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítjuk, hogy a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap az alábbi személyes
adatok tekintetében, az alábbi célból fennáll:
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok kezelésének célja:
üzleti kapcsolattartás
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám, fax szám, munkakör

__________________________________________________________________________________
67/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9.

számú melléklet - Érdekmérlegelési teszt jogi igények érvényesítése vagy vitatása céljából történő
adatkezelésre

Az érdekmérlegelési teszt
elvégzésének indoka
Az alkalmazandó jogalap

Az Adatkezelő részéről
fennálló jogos érdek
azonosítása

Az adatkezelés
szükségessége:

A Társaság, mint Adatkezelő a fentebb megnevezett célú adatkezelést jogos érdek
jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak
szerint végezte el:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Az adatkezelés célja:
Jogi igényérvényesítés, jogi igények vitatása
Jogos érdek bemutatása:
jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
Az érdek jogszerűségének igazolása:
A szerződésekkel kapcsolatosan, vagy szerződésen kívül felmerülő jogi igények
érvényesíthetősége egyértelműen jogszerű, hiszen a polgári jog, valamint a munkajog
szabályai éppen ezért biztosítják a szerződő felek számára a szerződés jogi úton
történő kikényszeríthetőségét, valamint a szerződéssel kapcsolatosan, vagy
szerződésen kívül felmerülő jogi igények érvényesíthetőségét.
A Társaság a jogi igények érvényesíthetősége érdekében valósítja meg az
adatkezelést. Bár a jog nem írja kifejezetten elő ezt a konkrét adatkezelést, mégis a
felek között, vagy egy peres eljárás során az adatok mindegyike létfontosságú lehet.
Következésképpen az adott adatkezelés egy, a jog által megkövetelt illetőleg
elfogadott magatartás teljesíthetősége érdekében indokolt, így egyéb legitim érdeknek
tekinthető.
Az érdek ténylegességének igazolása:
A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen
pontosan meghatározza, hogy az Adatkezelő milyen jogi igényérvényesítés érdekében
kívánja kezelni az adatokat. Az Adatkezelő igyekszik elkerülni a túl általános
megfogalmazást, azonban további fogalmi szűkítés nem megvalósítható tekintettel a
lehetséges jogi igények sokszínűségére.
A jogos érdek valódi, hiszen az Adatkezelő tevékenysége magába foglalja a
szolgáltatások nyújtását, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok fenntartását. Az
Adatkezelő által megkötött szerződések létrejöttével, és azok megsértésével pedig
tényleges jogok és kötelezettségek keletkeznek, ezáltal az azok bizonyítása,
kikényszeríthetősége iránti igény is valóságos.
Megállapítás:
A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a
szükségesség kérdése.
Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek
eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas:
A keletkezett igények érvényesítésének alapvető feltétele a kezelt személyes adatok
elévülési időben történő megőrzése. Ezen adatok nemhogy alkalmasak a keletkezett
igények érvényesítéséhez, viták eldöntéshez, de nélkülözhetetlenek is, hiszen azok
nélkül sem szerződés kikényszerítése, sem jogi lépések megtétele, sem a bizonyítás
nem lenne lehetséges.
Például egy keresetlevél beadása az alperes neve és lakcíme nélkül nem tényleges
lehetőség, hiszen azt a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítaná. Az érintett
kapcsolattartási adatai a szerződés teljesítésének kikényszeríthetőségét is elősegítik,
hiszen egy esetleges nem teljesítés esetén, egy felelős szerződő félnek először a
szerződéses partnerét kell megpróbálni a teljesítésre bírni és csak azt követően tehet
további jogi lépéseket.
Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az érintett
szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
Tekintettel arra, hogy a jogi igényérvényesítés céljából kezelt személyes adatok
csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek
szerződések teljesítéséhez, valamint a felmerülő jogi igények érvényesíthetőségéhez,
az Adatkezelő számára nincs más alternatív, kevésbé korlátozó eszköz a jogi
igényeinek érvényesíthetősége érdekében. Az anonimizálás lehetetlenné tenné annak
megállapítását, hogy ki kötötte meg az adott szerződést.
Annak bemutatása, hogy milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az
adatkezelés nem valósul meg:
A személyes adatok kezelésének elmaradása vagy az ellenérdekű fél azonosítását
ellehetetlenítené, vagy éppen az igényérvényesítés tartalmát üresítené ki, a teljesítés
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Az érdekek arányosságának
mérlegelése

Az adatkezelés során
megvalósuló biztosítékok

kikényszeríthetőségének, valamint az eljárás megindításának meghiúsításával és a
bizonyítás ellehetetlenítésével.
Megállapítás:
Mindezek alapján az adatkezelés szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban
vizsgálható az arányosság szempontrendszere.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettel:
Az érintett és az Adatkezelő között jogviszony áll fenn, az érintett szempontjából nem
valószínű, hogy kifogásolható az adatkezelés megvalósítása, hiszen mindegyik adat
nélkülözhetetlen a szolgáltatás nyújtásához és annak igénybevételéhez,
munkaviszony fenntartásához. E körben az Adatkezelő nem érvényesít erőfölényt az
érintettel szemben, nem sodorja kiszolgáltatott helyzetbe. Az adatkezelés olyan
esetekre is kiterjed, amikor a szerződéses jogviszony megszűnik, így ekkor az érintett
és a Társaság között már nincs jogviszony.
Az érintett érdeke:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső
soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az
emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút,
azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben
az önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének
aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.
Az érintettnek érdeke fűződik ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogát
gyakorolhassa, személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen,
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák és az információs önrendelkezési
jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes adatok és ezen keresztül a
magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok rendelkezései érvényesüljenek.
Az adatok jellege:
Az adatkezelés nem terjed ki személyes adatok különleges kategóriájának egyikére
sem, így különösen nem tartalmaz faji, etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási, világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatokat, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokat, szexuális életre, szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatokat.
Adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásainak vizsgálata:
Egy peres eljárásban a jog által kifejezetten megkívánt magatartás a tények
bizonyítása, valamint a jog által elismert magatartás az igényérvényesítés,
értelemszerűen ezért biztosít arra lehetőséget, így az Adatkezelő érdeke jogszerű, az
igényérvényesítés kedvezőtlen hatásait az érintettnek kötelezettsége viselni.
Megállapítás:
A fentiek alapján a Társaság felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről
fennálló érdekeket és jogokat.
Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség:
Maga a jog az elévülési időhöz köti az igény érvényesíthetőségét, ezért a fentebb
meghatározott érdek addig mindenféleképpen fennáll, amíg az igény bíróságon való
érvényesíthetőségének reális esélye van.
Éppen ezért az adatkezelés idejének az elévüléshez történő kötése biztosítja annak
aktualitását is. Az elévülési idő polgári jogviszonyban 5 (öt) év, míg munkaviszonyban
3 (három) év.
Az adatokhoz a Társaságon belül kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, azokon
műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből kifolyólag ez
szükséges. Ebből adódóan az adatokhoz hozzáférés a lehetséges mértékig
korlátozott.
A személyes adatokat a Társaság egyéb – jogosulatlan – harmadik személynek nem
adja ki, profilalkotás céljából történő felhasználás sem valósul meg.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések:
Az adatokat az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja,
és dolgozza fel. Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelés kockázatával arányos
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a személyes adatokat jelszóval
védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő a kockázattal arányos
védelem keretében a személyes adatokat tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító
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mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamatmegoldásokkal védi.
Az érintett tájékoztatása:
Az adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatáson túl az érintett bármikor
információt kérhet az adatkezelés lényeges körülményéről, melyről az Adatkezelő a
lehető legrövidebb időn belül, de maximum a kérelem beérkezéstől számított 30
(harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet. Az Adatkezelő a honlapján, és
székhelyén elérhető adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozónak történő átadásáról.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adat nem felel meg a valóságnak, a címzett
postai, vagy elektronikus úton, vagy személyesen kérheti az adat helyesbítését.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás
esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást
érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos érdekei elsőbbséget
élveznek az érintett jogos érdekeivel szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos
érdekének kényszerítő ereje esetén – a tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A
tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt,
körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az
adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe
venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés
folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett
viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek
változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Amennyiben az érintett tiltakozása nyomán megállapítást nyer, hogy az érintett jogos
érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő jogos érdekével szemben, úgy az
Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, illetve és szükség esetén
a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és
arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a
Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. Az
érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítjuk, hogy a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap az alábbi személyes
adatok tekintetében, az alábbi célból fennáll:
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok kezelésének célja:
jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok köre:
Jogi igényt alátámasztó vagy azt vitató dokumentációval érintett személyes adatok
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10.

számú melléklet - Érdekmérlegelési teszt tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
kezelésére

Az érdekmérlegelési teszt
elvégzésének indoka

Az alkalmazandó jogalap

Jogos érdek vizsgálata a Társaság által szervezett rendezvények, előadások,
versenyek, és egyéb programok vonatkozásában, az események résztvevőiről
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel készítése, és
felhasználása kapcsán.
A Társaság, mint Adatkezelő az alább megnevezett célú adatkezelést jogos érdek
jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak
szerint végezte el:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Az adatkezelés célja:
Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása, oktató anyagok tekintetében továbbá ismeretterjesztés
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
Jogos érdek bemutatása:
egyrészt a Társaság jogos érdeke, hogy az általa szervezett rendezvényekről,
előadásokról, programokról tájékoztassa a nyilvánosságot.

Az Adatkezelő részéről fennálló
jogos érdek azonosítása

másrészt az esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával összefüggő
rendezvények megvalósítása esetén, mint szerződéses, vagy jogszabályi
kötelezettség, a Társaság jogos érdeke a támogatás jogszerű felhasználásának az
igazolása
Az érdek jogszerűségének igazolása:
A Társaság érdeke jogos, mivel szükséges ahhoz, hogy a Társaság, mint
intézmény, betölthesse a célját, ami a Magyarország határain innen és túl élő
magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív magyarságkép
kialakulásának, a magyarság értékmegőrző képességének segítése, az egymás
iránti felelősségérzet kialakítása, elmélyítése. Bár a jog nem írja kifejezetten elő ezt
a konkrét adatkezelést, de egyrészt a támogatásra vonatkozó szerződésben
található szerződéses kötelezettség a támogatás jogszerű felhasználásának az
igazolása, másrészt általánosságban jogszabályi kötelezettség az állami
költségvetésből származó pénzeszközök jogszerű felhasználásának igazolása.
Következésképpen az adott adatkezelés egy, a jog által megkövetelt, illetőleg
elfogadott magatartás teljesíthetősége érdekében indokolt, így egyéb legitim
érdeknek tekinthető.
Továbbá a Társaság fő tevékenysége a létrehozásának céljával összefüggésben
történő rendezvényszervezés, így ahhoz, hogy a rendezvényeken való részvételi
lehetőség minél több érdekelthez eljuthasson, továbbá minél több érdeklődő
számára vonzó legyen, legitim érdeknek tekinthető a korábbi rendezvényekről
készült tömegfelvételek, továbbá a fellépők, előadók nyilvános közéleti szerepléséről
készült felvételek készítése, és nyilvánosságra hozatala.
Az érdek jogszerűségét igazolják továbbá a Ptk. 2:48. § (2) bekezdésének
rendelkezései, miszerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel
elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános
közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
Az érdek ténylegességének igazolása:
A jogos érdek megfelelően tényleges, hiszen pontosan meghatározza, hogy
kizárólag az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről történő tájékoztatásra, és
kizárólag az Adatkezelő által szervezett rendezvények lebonyolításának igazolására
kívánja kezelni az adatokat az Adatkezelő. Az Adatkezelő igyekszik elkerülni a túl
általános megfogalmazást, azonban további fogalmi szűkítés nem megvalósítható
tekintettel a lehetséges rendezvények sokszínűségére.
A jogos érdek valódi, hiszen az Adatkezelő fő tevékenysége magában foglalja a
rendezvények, előadások, versenyek, egyéb programok lebonyolítását.
Megállapítás:
A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a
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Az adatkezelés szükségessége:

Az érdekek arányosságának
mérlegelése

szükségesség kérdése.
Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek
eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas:
A rendezvényekről történő tájékoztatáshoz, különösen az adott rendezvény iránt
érdeklődők sokaságának, és ezáltal a támogatások indokoltsága igazolásához
alapvető feltétel a kezelt személyes adatok felhasználási időben történő megőrzése.
Ezen adatok nemhogy alkalmasak a cél eléréséhez, de nélkülözhetetlenek is, hiszen
egyedi felvételeket hozzájárulás alapján kezelhet a Társaság, mely hozzájárulás
visszavonható, így tömegfelvételek nélkül sem a megfelelő tájékoztatás, sem a
rendezvény lebonyolításának, és különösen a résztvevők létszámának igazolása
nem lenne megoldható, csak számottevő többlet adminisztrációs teherrel.
Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az érintett
szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
A rendezvényeken résztvevő személyek létszáma igazolható lenne névsor készítése
és annak aláírására vonatkozó eljárás rendszeresítésével, azonban ezen megoldás
egyrészt visszaélésekre adna lehetőséget, másrészt az adott rendezvény
hangulatáról nem nyújtana képet az érdeklődők számára. A névsor rendszeresítése
továbbá szükségtelenül lehetővé tenné az érintettek név szerinti azonosítását, míg
tömegfelvétel esetében az érintettek, mint sokaság vannak jelen, és nem feltétlenül
azonosíthatók egyedileg.
Annak bemutatása, hogy milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az
adatkezelés nem valósul meg:
A személyes adatok kezelésének elmaradása az Adatkezelő tevékenységének
ellátására kapott támogatás jogszerű felhasználásának igazolását megnehezítené,
jelentős adminisztratív terhet róna az Adatkezelőre. Továbbá a rendezvényekről
történő fényképes tájékoztatás hiányában valószínűsíthetően csökkenne az
érdeklődés az Adatkezelő által szervezett rendezvények irányába, ami ha
jelentősebb mértéket öltene, végső esetben az Adatkezelő, mint intézmény
létjogosultságát is megkérdőjelezné, és akár a támogatás megvonásával is járhatna.
Megállapítás:
Mindezek alapján az adatkezelés szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban
vizsgálható az arányosság szempontrendszere:
Az intézkedés arányos, mivel az érintettek ábrázolása tömegfelvétel esetén nem
egyéni, hanem a felvétel összhatásában örökíti meg a nyilvánosság előtt lezajlott
eseményeket, míg közéleti szereplésről készölt képek esetében az érintette maga
vállalja a nyilvánosságot, így nem tekinthető aránytalan korlátozásnak a nyilvános
szereplésről készült felvétel készítése, és a nyilvánosság felé történő közvetítése.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettel:
Az érintett és az Adatkezelő között szervező és résztvevő jogviszony áll fenn, az
érintett szempontjából nem valószínű, hogy kifogásolható az adatkezelés
megvalósítása, hiszen az érintett számíthat arra, hogy nyilvános, és jelentős
résztvevő részvételével zajló eseményről felvétel készül, mint ahogy arra is
számíthat az érdeklődő, hogy ezen felvételeket a szervező nyilvánosságra kívánja
hozni. Amennyiben az érintett érdeklődik az Adatkezelő által szervezett
rendezvények iránt, úgy valószínűsíthetően nem jelent számér érdeksérelmet, ha
tömegfelvétel szereplőjeként nyilvánosságra kerül, hogy részt vett az adott
rendezvényen. E körben az Adatkezelő nem érvényesít erőfölényt az érintettel
szemben, nem sodorja kiszolgáltatott helyzetbe.
Az érintett érdeke:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely
végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett
jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt
élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság
állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok,
úgymint jelen esetben az önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal
való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.
Az érintettnek érdeke fűződik ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogát
gyakorolhassa, személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen,
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák és az információs önrendelkezési
jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes adatok és ezen keresztül a
magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok rendelkezései érvényesüljenek.
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Az adatkezelés során
megvalósuló biztosítékok

Az adatok jellege:
Az adatkezelés nem terjed ki személyes adatok különleges kategóriájának egyikére
sem, így különösen nem tartalmaz faji, etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási, világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatokat, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokat, szexuális életre, szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatokat.
A fénykép, filmfelvétel akkor tekinthető a személyes adatok különleges
kategóriájába tartozónak, ha az érintett azonosítását szolgálja, azonban jelen
érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésre e feltétel nem áll fent.
Adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásainak vizsgálata:
Az érintettekre kedvezőtlen hatása lehet, ha titokban kívánja tartani, hogy adott
rendezvényen részt vett, és az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott
tömegfelvételen szerepel. Önmagában az adatkezelés, nyilvánosságra hozatal
hiányában nem jár kedvezőtlen hatással az érintettre nézve.
Megállapítás:
A fentiek alapján a Társaság felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről
fennálló érdekeket és jogokat.
Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség:
Maga a jog az elévülési időhöz köti az igény érvényesíthetőségét, ezért a fentebb
meghatározott érdek addig mindenféleképpen fennáll, amíg a támogató által a
támogatás jogszerű felhasználásának igazolására irányuló igénye bíróságon való
érvényesíthetőségének reális esélye van.
Éppen ezért az adatkezelés idejének az elévüléshez történő kötése biztosítja annak
aktualitását is. A polgári jogi elévülési idő (5 év) elegendő az eseményekről történő
tájékoztatáshoz fűződő érdek érvényesüléséhez is, mivel a korábbi eseményekről
való, 5 évre visszamenő képes, videós tájékoztatás elegendő ahhoz, hogy az
érdeklődők eldönthessék, hogy részt kívánnak-e venni az újonnan szervezésre
kerülő programokon.
Az adatokhoz a Társaságon belül kizárólag azon személyek férhetnek hozzá,
azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből
kifolyólag ez szükséges. Ebből adódóan az adatokhoz hozzáférés a lehetséges
mértékig korlátozott.
A személyes adatokat a Társaság egyéb – jogosulatlan – harmadik személynek nem
adja ki, profilalkotás céljából történő felhasználás sem valósul meg.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések:
Az adatokat az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben
tárolja, és dolgozza fel. Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelés kockázatával
arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a személyes adatokat
jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő a kockázattal
arányos védelem keretében a személyes adatokat tűzfalakkal, antivírus
programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikaivalamint folyamat-megoldásokkal védi.
Az érintett tájékoztatása:
Az adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatáson túl az érintett bármikor
információt kérhet az adatkezelés lényeges körülményéről, melyről az Adatkezelő a
lehető legrövidebb időn belül, de maximum a kérelem beérkezéstől számított 30
(harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet. Az Adatkezelő a honlapján,
és székhelyén elérhető adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozónak történő
átadásáról. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adat nem felel meg a
valóságnak, a címzett postai, vagy elektronikus úton, vagy személyesen kérheti az
adat helyesbítését.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás
esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást
érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos érdekei elsőbbséget
élveznek az érintett jogos érdekeivel szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos
érdekének kényszerítő ereje esetén – a tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést.
A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen
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Az érdekmérlegelési teszt
eredménye

tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az
Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott
figyelembe
venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés
folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett
viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek
változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Amennyiben az érintett tiltakozása nyomán megállapítást nyer, hogy az érintett
jogos érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő jogos érdekével szemben, úgy az
Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, illetve és szükség
esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és
arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a
Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. Az
érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítjuk, hogy a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap az alábbi
személyes adatok tekintetében, az alábbi célból fennáll:
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok kezelésének célja:
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel kezelése
Jogos érdek alapján kezelhető személyes adatok köre:
arcmás – fénykép, hangfelvétel, filmfelvétel
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11.
1.

számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató Kivonat - Szerződéses partnerek és szerződéses
kapcsolattartók részére

Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, é a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Árajánlatkérések és árajánlatok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

szerződés
megkötését
megelőző
lépések
megtétele
szerződés megkötése céljából, árajánlatkérés, kapcsolattartás
szerződés teljesítése
a felek jogos érdeke
önkéntes
szerződéses kapcsolattartóként megjelölt személlyel történő
kapcsolattartás, amennyiben nem azonos a szerződő féllel, illetőleg
vezető tisztségviselőjével;

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre

Személyes adatok forrása

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
minden természetes személy, akitől a Társaság ajánlatot kér személyes
adatainak megadása mellett, valamint a szerződéses kapcsolattartóként
megjelölt természetes személyek
a Társaság részére ajánlatot adó természetes személy, valamint jog
személy természetes személy képviselője tekintetében az érintett;
Társaság
részére
ajánlatot
adó
személy
szerződéses
kapcsolattartójaként megjelölt személy tekintetében - amennyiben nem
azonos a szerződő féllel, illetve képviselőjével - a Társaság részére
ajánlatot adó személy, illetve képviselője
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint az ajánlatkérés
megküldésekor, elektronikus úton
ajánlatkérés tárgya; jogi személy címzett esetén céges adatok; vezető
tisztségviselő neve; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe
árajánlat megítéléséhez szükséges időtartam, az ajánlat érvényességi
ideje, szerződéskötés esetén kötelmi elévülési idővel azonos időtartam
az árajánlat visszautasítása esetén, visszautasítást követő 30 napon
belül;
árajánlat elfogadása esetén kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő
30 napon belül;
Társaságmindenkori vezető tisztségviselője;
rendezvény-, előadás-szervezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalók
fájlrendszerben;
levelező rendszerben
nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszerkesztése
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog

Tiltakozáshoz való jog

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de
nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat
kérése) gyakorolható
szerződés teljesítése jogalap esetében nem, mivel az adatkezelés nem
jogos érdeken alapul, míg jogos érdek jogalap esetében igen;
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre
irányadó rendelkezések szerint)

7.

Szerződéses partnerek személyes adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

szerződő partner azonosítása, szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja

forrása,

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

szerződés teljesítése
az adatszolgáltatás önkéntes, de a szerződéskötés előfeltétele

természetes személy szerződő partnerek;
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői;
a személyes adatok forrása a szerződő partner érintett;
közhiteles nyilvántartások;
az adatfelvétel és adatellenőrzés az árajánlatkérés során történő
nyilatkozattal, valamint a jogi személy szerződő partner cégkivonatának
letöltésével történik
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés
megkötésekor az adatkezelési tájékoztató megküldésével/átadásával
természetes személy szerződő partnerek esetében: név; születési
hely és idő; lakóhely; anyja neve; aláírás.
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői
esetében: név; lakcím; adóazonosító jel; képviselet módja; aláírás
a szerződéses jogviszony fennállása
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő 30 napon belül;
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bírósági vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre
emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adózási, számviteli kötelezettség teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
ügyfél-kiszolgálási
feladatokat
ellátó
munkavállalók;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
pénzügyi, bérszámfejtési, könyvelés előkészítési feladatokat ellátó
munkavállalók
papír alapon a szerződésben rögzítve, a Társaság székhelyén,
fájlrendszerben - ügyviteli rendszerben
adóhatóság
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;
okiratszerkesztés, jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

8.

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés,
adójogi, számviteli kötelezettségek teljesítése - esetén, a további célú
adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de
nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat
kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

Szerződéses kapcsolattartók adatai kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja

a szerződés teljesítése érdekében történő üzleti kapcsolattartás

__________________________________________________________________________________
79/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

A személyes adatok kezelésének
jogalapja

a Társaság jogos érdeke

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel a
szerződés megkötésére nézve, azonban a szerződés teljesítését
megnehezíti, a szerződés tárgyának függvényében a teljesítést
ellehetetlenítheti
mind a Társaság, mind a szerződéses partnerek jogos érdeke a rövid
úton történő kapcsolattartás lehetősége, továbbá az esetleges jogi
lépéseket megelőző egyeztetés céljából történő kapcsolatfelvétel

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
szerződő partnerek kijelölt kapcsolattartói, illetőleg természetes személy
szerződéses partnerek, vagy jogi személy szerződő partnerek törvényes
képviselői, amennyiben külön kapcsolattartó kijelölésére nem került sor
szerződő partner - érintett tudomásulvételének igazolásával
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés
megkötését megelőzően
név; telefonszám; e-mail cím; fax szám, munkakör
mindaddig, amíg a Társaság nem szerez tudomás arról, hogy a
kapcsolattartó nem rendelkezik már kapcsolattartási jogosultsággal az
adott jogviszony tekintetében, de legfeljebb a szerződéses jogviszony
fennállásáig
(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
kapcsolattartási jogosultság megszűnéséről történt értesülést követő 3
munkanapon belül, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő
kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő 3 munkanapon belül
Társaság
mindenkori
vezető
tisztségviselője;
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók
papír alapon a szerződés mellékletében rögzítve, Társaság székhelyén,
valamint egy példány a jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
székhelyén;
fájlrendszerben - ügyviteli rendszerben
nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
okiratszerkesztés, jogi igényérvényesítés
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog

képzés, tudatosítás
igen
igen
igen

Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
9.

(további célból történő adatkezelés - különösen jogi igényérvényesítés esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság
jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
igen

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
Az ajánlatkérők, szerződéses partnerek és kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről az Általános
Adatkezelési Tájékoztató nyújt részletesebb tájékoztatást.
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12.
1.

számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató Kivonat - Hírlevél-küldés szolgáltatásra feliratkozó személyek
részére
Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés jellemzői
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokról, különösen rendezvényekről,
előadásokról, versenyekről, egyéb programokról történő tájékoztatás,
marketing

A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

az érintett hozzájárulása
önkéntes, adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül
közvetlenül a Társaság által szervezett programokról

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok
adatfelvétel módja

forrása,

az

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Érintettet
megillető
jogok

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

a Hírlevél adatbázisba akár online, akár személyesen regisztráló
természetes személyek
a személyes adatok forrása az érintett online regisztrációval, vagy a
Társaság ügyfélszolgálatánál, vagy egyes rendezvényeken
személyesen történő regisztrációval
érintett tájékoztatása a weboldalon közzétett tájékoztató útján, valamint
az adatok felvételekor, a regisztráció elvégzésekor, továbbá a
tájékoztató elérhetősége minden hírlevélben elhelyezve
név; e-mail cím
hozzájárulás visszavonásáig, de a hozzájárulás meghosszabbításának
hiányában legfeljebb 5 évig
érintett általi online törlés esetén azonnal, annak hiányában a
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő
legfeljebb 30 napon belül, annak hiányában a hozzájárulás megadását
követő 5. év végétől számított legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
back office feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók
ügyviteli rendszerben
papír alapon az ügyviteli rendszerben történő rögzítésig
Nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
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Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
7.

igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
igen
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
A hírlevél-küldés szolgáltatásra feliratkozó személyek személyes adatainak kezeléséről az Általános
Adatkezelési Tájékoztató nyújt részletesebb tájékoztatást.
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13.
1.

számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató Kivonat - Weboldal felhasználói részére automatikusan rögzített
adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásáról
Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

Adatvédelmi felelős elérhetőségei
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, é a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

__________________________________________________________________________________
86/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Weboldal - automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásával végzett
adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

tájékoztatás és statisztika készítése
érintett hozzájárulása a szolgáltatás igénybe vételével az Elkertv. 13/A.
§ (3) bekezdése alapján
az adatszolgáltatás letiltható, azaz önkéntes az adatszolgáltatás, de
zavarok léphetnek fel a weboldal használata során

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes
adatok
adatfelvétel módja
Érintett tájékoztatása

weboldalt meglátogató természetes személyek
rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver a honlap
megtekintése során automatikusan naplózza
weboldalon felugró ablakban
IP cím; látogatás időpontja és dátuma; felkeresett oldalak; honlap
ahonnan a látogatás történt; a használt böngésző típusa; az operációs
rendszer típusa; internet szolgáltató domain neve és címe.

forrása,

Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

automatikusan rögzített adatok: a weboldal megtekintésétől számított 90
nap; egyes süti típusoktól függően a honlapon rögzítve, de legfeljebb 2
év

Törlés időpontja

egyes sütik típusától függően a látogatás időpontját követő 6 hónap, 1
év vagy 2 év leteltét követő napon automatikusan

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Érintettet
megillető
jogok

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz

IT feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikus adattárolás
Nem kerül sor adattovábbításra
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
A Társaság önálló adatkezelőként jár el
IT, web-hoszting szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
Tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldal üzemeltetése;
tárhely-szolgáltatás
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen
igen
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való jog
Tiltakozáshoz való jog
7.

nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
A weboldal felhasználóinak személyes adatai kezeléséről az Általános Adatkezelési Tájékoztató nyújt
részletesebb tájékoztatást.
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14.
1.

számú melléklet - Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezeléséről
Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
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(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésének jellemzői

A személyes adatok kezelésének
célja

A személyes adatok kezelésének
jogalapja

Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre

Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása, oktató anyagok tekintetében továbbá ismeretterjesztés;
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
mind a felvétel készítése, mind a felvétel felhasználása tekintetében:
közvetett szerződéskötés esetén: az érintett hozzájárulása célonként
külön
az érintettekkel való közvetlen szerződéskötés esetén, amennyiben
tárgyával szükségszerűen jár a felvétel készítése: szerződés teljesítése;
kivételek: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel (GDPR 85. cikk alapján: Ptk. 2:48. §. (2) bek.) esetén a
Társaság jogos érdeke
az adatszolgáltatás önkéntes, de szerződés teljesítése jogalap
alkalmazása
esetében
a
szerződéskötés
előfeltétele
a
kötelezettségvállalás, a jogalap egyedileg, a tárgyi szerződésben kerül
meghatározásra
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
esetében: egyrészt a Társaság jogos érdeke, hogy az általa szervezett
rendezvényekről, előadásokról, programokról tájékoztassa a
nyilvánosságot, hogy betölthesse a célját, ami a Magyarország határain
innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a
pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző
képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása,
elmélyítése;
másrészt az esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, mint szerződéses,
vagy jogszabályi kötelezettség, a Társaság jogos érdeke a támogatás
jogszerű felhasználásának az igazolása;
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon egyedi szerződés, vagy közvetett szerződés alapján
fellépő, előadó természetes személyek
a személyes adatok forrása a Társaság, illetve a Társaság által az adott
rendezvény, előadás, program rögzítésére megbízott személy
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint az érintett
tájékoztatása a szerződés megkötésekor, továbbá a felhasználás előtt a
felvétel megküldésre/bemutatásra kerül az érintett részére, aki
észrevételekkel, módosítási javaslatokkal élhet
arcmásról készült fénykép, vagy filmfelvétel, hangfelvétel
hozzájárulás jogalap esetében: hozzájárulás megadásának
időtartama, azzal, hogy a Társaság általánosságban 5 éves időtartamra
kéri az érintettek hozzájárulását
szerződés teljesítése jogalap esetében: egyedileg kerül rögzítésre a
szerződésben, azzal hogy a Társaság általánosságban 5 éves
időtartamra
adott
felhasználási
engedélyre
vonatkozó
kötelezettségvállalással határozza meg a szerződés tárgyát
jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy a
hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül,
vagy
a szerződésben rögzített felhasználási engedély időtartamának lejáratát
követő legfeljebb 30 napon belül,
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Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog

Tiltakozáshoz való jog

7.

jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam leteltét követő legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben
támogató szervezet (BGA)
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
fényképész, operatőri feladatokat ellátó adatfeldolgozó;
tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó
fényképész, operatőri tevékenység - rendezvények, programok,
előadások rögzítése;
felvételek tárolása;
felvételek közzététele
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, de nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
főszabály: nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog;
kivétel: igen, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetében

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
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A Fellépőkről, előadókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezeléséről az Általános
Adatkezelési Tájékoztató nyújt részletesebb tájékoztatást.
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15.
1.

számú melléklet - Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek
kezeléséről
Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a.)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b.)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezelésének jellemzői

A személyes adatok kezelésének
célja

A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /

Egyrészt a Társaság által szervezett rendezvényekről, előadásokról,
programokról való tájékoztatás, a Társaság által nyújtott szolgáltatások
bemutatása;
másrészt esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, a támogatás jogszerű
felhasználásának dokumentálása
mind a felvétel készítése, mind a felvétel felhasználása tekintetében,
célonként külön az érintett hozzájárulása
kivételek: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel (GDPR 85. cikk alapján: Ptk. 2:48. §. (2) bek.) esetén a
Társaság jogos érdeke
az adatszolgáltatás önkéntes
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
esetében: egyrészt a Társaság jogos érdeke, hogy az általa szervezett
rendezvényekről, előadásokról, programokról tájékoztassa a
nyilvánosságot, hogy betölthesse a célját, ami a Magyarország határain
innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a
pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző
képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása,
elmélyítése,
másrészt az esetlegesen igénybe vett költségvetési támogatás céljával
összefüggő rendezvények megvalósítása esetén, mint szerződéses,
vagy jogszabályi kötelezettség, a Társaság jogos érdeke a támogatás
jogszerű felhasználásának az igazolása;
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet
végzett. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául
szolgálhat.
A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon résztvevőként, nézőként, látogatóként résztvevő
természetes személyek
a személyes adatok forrása a Társaság, illetve a Társaság által az adott
rendezvény, előadás, program rögzítésére megbízott személy
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint a rendezvény,
előadás, program hirdetési felületein, továbbá a részvételi
szándéknyilatkozatra adott válaszüzenetben
arcmásról készült fénykép, vagy filmfelvétel, hangfelvétel
hozzájárulás jogalap esetében: hozzájárulás megadásának
időtartama, azzal, hogy a Társaság általánosságban 5 éves időtartamra
kéri az érintettek hozzájárulását
jogos érdek jogalap esetében: adott rendezvényt követő 5 éves
időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést,
vagy a hozzájárulás időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon
belül, vagy a szerződésben rögzített felhasználási engedély
időtartamának lejáratát követő legfeljebb 30 napon belül
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben
támogató szervezet (BGA)
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el
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adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog

Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog

Tiltakozáshoz való jog

7.

fényképész, operatőri feladatokat ellátó adatfeldolgozó;
tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó;
weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó
fényképész, operatőri tevékenység - rendezvények, programok,
előadások rögzítése;
felvételek tárolása;
felvételek közzététele
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás jogalapon alapul, de nem
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
főszabály: nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog;
kivétel: igen, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel esetében

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
A Résztvevőkről, nézőkről, látogatókról készült fényképek, hangfelvételek, filmfelvételek kezeléséről az
Általános Adatkezelési Tájékoztató nyújt részletesebb tájékoztatást.
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16.
1.

számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató Kivonat - Rendezvényeken való részvételi
szándéknyilatkozatok kezeléséről

Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

__________________________________________________________________________________
99/107

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Magyarság Háza Nonprofit Kft.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(5)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok kezelésének jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei

Rendezvények lebonyolítása, különösen az esetleges létszámkorlát
miatt a részvételi lehetőség biztosítása, érdeklődés felmérése

Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent

Érintettek köre
Személyes adatok forrása
Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
Törlés időpontja
Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja

Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

Hozzáférési jog
Érintettet
megillető
jogok

az érintett hozzájárulása
önkéntes, de előzetes regisztráció hiányában a Társaság által
szervezett rendezvényeken, előadásokon, programokon való részvétel
megtagadható a helyek korlátozott száma miatt

A Társaság által szervezett rendezvényeken, előadásokon,
programokon résztvevőként, nézőként, látogatóként részt venni kívánó
természetes személyek
a személyes adatok forrása az érintett, a személyes adatok felvétele email útján megküldött részvételi nyilatkozat útján történik
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint a rendezvény,
előadás, program hirdetési felületein, továbbá a részvételi
szándéknyilatkozatra adott válaszüzenetben
név, telefonszám, e-mail cím, létszám
adott rendezvény lebonyolításáig szükséges időtartam
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést, vagy a
rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 30 napon belül, azzal, hogy
a beléptetéshez szükséges nyomtatott példány a rendezvényt követően
haladéktalanul megsemmisítésre kerül
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben, levelező rendszerben, és papír alapon
kinyomtatva beléptetéshez
rendezvényeknek, előadásoknak, programoknak, versenyeknek
helyszínt biztosító harmadik személyek
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el vagy társszervezővel
levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó
levelezőrendszer üzemeltetetése - regisztrációs nyilatkozatok fogadása
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen

Helyesbítéshez való
jog

igen

Törléshez való jog
Adatkezelés
korlátozásához való

igen
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
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jog

Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog
7.

ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés hozzájárulás jogalapon alapul, de nem
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése)
gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de gyakorolható a
hozzájárulás visszavonásához való jog

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
Rendezvényeken való részvételi szándéknyilatkozatok kezeléséről az Általános Adatkezelési Tájékoztató
nyújt részletesebb tájékoztatást.
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17.
1.

számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató Kivonat - Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással
összefüggő adatkezelésről
Adatkezelő neve és elérhetőségei
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Vezetve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Honlap:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviseli:
továbbiakban:

2.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarság Háza Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
Cg.01-09-335243
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
26615374-2-41.
26615374-9499-572-01.
http://www.magyarsaghaza.net
0036 (1) 795 6606
info@magyarsaghaza.net
Csibi Krisztina ügyvezető, önállóan
Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető / Társaság

A Társaság belső Adatvédelmi Felelőse
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Fekete Bálint
+36 70 489 2876
balint.fekete@magyarsaghaza.net

3.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

3.1.

Határidő

(1)

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3.2.

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.

A helyesbítéshez való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e)
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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3.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

3.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7.

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 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.

4.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

(2)

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a
NAIH-hoz fordulhat.

(3)

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő
tájékoztatás

(1)

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

(3)

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.
Telefon: +36 (1) 354 6000
www: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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6.

Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő adatkezelés jellemzői
A személyes adatok kezelésének
célja
A személyes adatok kezelésének
jogalapja
Adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező jellege, adatszolgáltatás
elmaradásának következményei
Társaság vagy harmadik személy
jogos érdeke
Érintettek köre
Személyes adatok forrása

Érintett tájékoztatása
Személyes adatok köre
Személyes adatok megjelölt célból
történő tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai

Törlés időpontja

Adatok megismerésére jogosult
személyek, szervezeti egységek
Adatok tárolásának a helye
Adattovábbítás (személyes adatok
címzettjei)
Automatizált döntéshozatal,
profilalkotás
Közös adatkezelés /
adatfeldolgozási tevékenység
ellátása
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatfeldolgozás célja
Az adatbiztonság garantálása
érdekében alkalmazott technikai és
szervezési intézkedések

verseny lebonyolítása, díj kiválasztása, odaítélése és kihirdetése,
továbbá a pályázat, verseny promóciós célú nyilvános közzététel útján
való felhasználása
az érintett hozzájárulása
önkéntes, de a részvétel, és a díjazásban való részesülés előfeltétele
Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll
fent
A Társaság által kiírt pályázatokon, szervezett versenyeken részt venni
kívánó természetes személyek
jelentkezés során a személyes adatok forrása az érintett, a személyes
adatok felvétele e-mail útján megküldött, vagy személyesen, papír
alapon leadott jelentkezési szándéknyilatkozat útján történik;
elbírálás során az adat forrása a Társaság
előzetes tájékoztatás weboldalon közzé téve, valamint az adott díjra
történő pályázati lehetőség közzétételi felületein, vagy adott verseny
hirdetési felületén, továbbá a jelentkezési szándéknyilatkozatra adott
válaszüzenetben
név; e-mail cím; telefonszám; esetlegesen a pályázó, versenyző által
önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
adott pályázat, verseny lebonyolításához, valamint az utólagos
adminisztratív teendőkhöz, és a díjkiosztás jogszerűségének, és
megtörténtének igazolásához szükséges időtartam, ami adott
díjkiírásban kerül egyedileg meghatározásra, annak hiányában a
díjkiosztást követő 1 év
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
egyedileg kerül meghatározásra, annak hiányában díj kiosztásának
lebonyolítását követő 1 év leteltét követő 30 napon belül
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén,
a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint)
Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;
osztályvezető;
rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalók;
regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók
elektronikusan, fájlrendszerben, levelező rendszerben, és papír alapon,
ügyviteli rendszerben
rendezvényeknek, előadásoknak, programoknak, versenyeknek
helyszínt biztosító harmadik személyek, akik minősülhetnek
társadatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak, így egyedileg kerül
meghatározásra a kiírásban
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson
alapuló döntés meghozatalára
a Társaság önálló adatkezelőként jár el vagy társszervezővel, egyedileg
kerül meghatározásra a kiírásban
levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó;
esetlegesen rendezvényszervezési feladatokat ellátó adatfeldolgozó,
egyedileg kerül meghatározásra a kiírásban
levelezőrendszer üzemeltetetése - jelentkezési nyilatkozatok fogadása;
rendezvényszervezés, helyszín biztosítása
fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett
informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása,
Adatvédelmi felelősök kijelölése);
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Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való
jog
Törléshez való jog
Érintettet
megillető
jogok

Adatkezelés
korlátozásához való
jog
Adathordozhatósághoz
való jog
Tiltakozáshoz való jog

7.

logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú
programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a
kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás
igen
igen
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése
igen, alábbiak szerint:
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri
a korlátozást;
adatkezelési cél elérése esetén;
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul, de elbírálásig
gyakorolható a hozzájárulás visszavonásához való jog

További tájékoztatások, információk
Amennyiben a Társaság adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük,
hogy olvassa el a weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkat, illetve a közvetlenül Foglalkoztatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve
kérdéseivel, észrevételeivel az Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.
Pályázatokkal, versenyekkel, és egyéb díjazással összefüggő adatkezelésről az Általános Adatkezelési
Tájékoztató nyújt részletesebb tájékoztatást.
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