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PREAMBULUM 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az adatkezelőként 

eljáró Csongrád Megyei Honismereti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által alkalmazott 

azon adatkezelési és -védelmi elveket rögzítse, amelyek az egyesületi tagok személyes adatait 

érintik.  

I. Cím 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI 

1. A Szabályzat alkalmazása során az adatvédelemmel összefüggésben használt 

kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben (a továbbiakban: 2011: CXII. tv.), valamint az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletében mindenkor meghatározott 

jelentéstartalmakkal kell értelmezni (értelmező rendelkezések).  

2. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető 

jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke és az Európai Unió működéséről szóló 

Szerződés 16. és 39. cikkei, valamint az azok implementálása végett alkotott magyarországi 

jogszabályok – különösen a 2011. évi Alaptörvény és a 2011: CXII. tv. – elismerik, hogy 

mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. 

3. Személyes adatokat csak és kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

4. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható 

módon kell végezni. Az adatkezelésnek az Egyesület céljaival összefüggőnek kell lennie, és a 

szükséges mértékre kell korlátozódnia. A személyes adat csak meghatározott vagy célhoz 

kötött ideig tárolható. 

5. Az adatok kezelésének mindig pontosnak és naprakésznek kell lennie. Az adatok 

változását a bejelentésüktől számított 25 napon belül át kell vezetni a nyilvántartáson. 

6. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a 

személyes adatok megfelelő biztonságát.  
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7. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha 

törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek (ideértve a közérdekű 

adatok nyilvánosságát is) nem sérthetik. 

8. Személyes adat csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy akkor kezelhető, ha ahhoz 

az érintett egyébként hozzájárult. Az adatoknak a nyilvántartásban való megőrzésére irányuló 

– és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály 

határozza meg. 

9. A kiskorúakra a 2011: CXII. tv.-ben vagy más jogszabályban meghatározott speciális 

szabályok vonatkozhatnak. 

10. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a 

személyes adatok nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra 

hozatalhoz az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, 

hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

11. A jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, 

a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az 

adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő jogszabály – vagy a felhatalmazása alapján, 

annak keretei között az Egyesület Közgyűlése – határozza meg. 

 

II. Cím 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

12. Jelen szabályzat hatálya az Egyesület tagjaira és a vele egyéb – szerződéses vagy más 

jognyilatkozattal létrejött – jogviszonyban álló természetes személyekre vonatkozik. 

13. Az érintett a tájékoztatását kérelmezheti az adatkezelőnél a személyes adatai 

kezeléséről, továbbá kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező 

adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

14. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

15. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, 

valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 
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személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi 

incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint 

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

16. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

17. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 

írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. 

18. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011: CXII. tv.-ben meghatározott 

esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az 

érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. 

A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a 

Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 

19. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 

személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

20. A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett azt jogszerűen kéri; 

c) az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a 

törlést jogszabály nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

21. Az előbbi pont d) alpontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem 

vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére 

vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

22. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 

a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
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érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

23. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

24. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem 

sérti. 

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

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

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

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

elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

26. Azt a személyt, aki az Egyesülethez csatlakozni szeretne, az adatkezelés kezdete előtt 

tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az 

adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. E tájékoztatás 

alapvetően szóbeli, de az érintett kérelmére írásba foglalandó. 

27. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, illetve, ha az 

Egyesület céljainak megvalósításához az nélkülözhetetlen; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) jogszabályban meghatározott egyéb esetben. 

28. A tiltakozási eljárásra vonatkozó szabályok tekintetében a 2011: CXII. tv. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
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29. Ha az Egyesület működése során közérdekű adat keletkezik, annak megismerése iránt 

szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános 

adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

30. Az adatkezeléssel összefüggő tiltakozást elsősorban egyeztetéssel szükséges rendezni. 

Ennek sikertelensége esetén az érdeksérelmet szenvedett személy a Hatósághoz fordulhat az 

arra irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. Ha az érdeksérelem másként nem hárítható 

el, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kereset terjeszthető elő mind az 

Egyesület, mind a sérelmet szenvedett személy részéről. A jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás kötelező. 

III. cím 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

31. Az Alapszabályra tekintettel az adatvédelmi szabályzatot az Egyesület Közgyűlése 

fogadja el. A Szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba. 

32. Az Egyesület az aktív tag nevét és lakcímét, valamint a postai, elektronikus és 

telefonos elérhetőségét, a végzettségét, a foglalkozását és a személyes érdeklődési körét, 

továbbá a tagsága keletkezésének dátumát tartja nyilván, illetve azt, hogy a tagdíjfizetési 

kötelezettségének eleget tett-e. A tagsági jogviszony megszűnése után a volt tagnak csak a 

neve, valamint a jogviszonya keletkezésének és megszűnésének dátuma tartható nyilván. A 

Közgyűlés vagy jogszabály egyéb személyes adat kezelését is előírhatja, ha az szükséges az 

Egyesület rendeltetésszerű vagy törvényes működéséhez. A tag által bejelentett adatok 

valóságtartalmáért az Egyesület nem felel. 

33. A Szabályzat értelmében az adatkezelői tevékenység és az ezzel kapcsolatban az 

Egyesületre háruló kötelezettségek végrehajtása az egyesületi Elnökség hatáskörébe tartozik. 

Az Elnökség elnöke kijelölheti azt a személyt, aki e feladatokat állandó jelleggel látja el. 

34. E Szabályzat ugyan nem része az Egyesület Alapszabályának, de az Alapszabály 

rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Az e Szabályzatban és az 

Alapszabályban nem érintett adatvédelmi kérdésekre a 2011: CXII. tv. rendelkezései az 

irányadók, valamint tekintetbe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

megfelelő rendelkezéseit is. Az e Szabályzat 30. pontjában említett kereset előterjesztésére 

nézve a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. az irányadó. 
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A jelen Szabályzat elfogadásának helye és ideje: 

Pitvaros, 2019. február 9. 

Az elfogadó közgyűlési határozat száma: 

……./2019. 

 


