A Magyar Projektmenedzsment Szövetség
adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) azért jött létre, hogy a
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (továbbiakban: „Szövetség” vagy „Adatkezelő”) mint
adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének, felhasználásának, valamint továbbításának
követelményeit és feltételeit szabályozza, valamint ezen keresztül tájékoztassa az Érintetteket.
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat összhangban van az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az Európai Unió 679/2016 számú
Általános Adatvédelmi Rendeletével.
1.)

A szabályzat célja

A Szövetség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a Szövetség által szervezett eseményeken
résztvevőknek - továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása
alapján:

2.)

o

adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala;

o

a tagok tevékenységének nyilvántartása;

o

a Szövetség által nyújtott kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok
ellenőrzésének lehetővé tétele;

o

hírlevelek, egyéb értesítések küldése az Érintettek elektronikus és/vagy postai címére.

Az adatkezelés általános elvei:
o
o

o

o

„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: A személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átlátható módon kell végezni.
„Célhoz kötöttség” elve: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
„Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot
kezel, amely feltétlenül szükséges.
„Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét
és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

o

o

3.)

„Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell
történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel.
„Integritás és bizalmasság” elve: megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával
az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az
Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozásáról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintettek személyes adatait a Szövetség a GDPR 6.§ (1) bekezdése a.) pontja alapján,
elsősorban az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, illetve a GDPR (1).§ c.) és f.)
bekezdésében meghatározott esetben. Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott
adatot a Szövetség a törvény eltérő rendelkezésének hiányában is kezelheti az ott
meghatározott esetekben további külön hozzájárulás nélkül.
Az Érintett részéről önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást
is, amellyel az Érintett a www.pmsz.hu weboldal használatával – az előzetes tájékoztatást
követően- elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed.

4.)

A szabályzat személyi hatálya

Kiterjed a Szövetség tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira, valamint a
Szövetség rendezvényein résztvevőkre, egyéb Érintettekre, akik az Szövetség
rendelkezésére bocsátják személyes adataikat.
A Szövetségben a fenti adatok kezeléséért a Szövetség elnöke, titkára, elnökhelyettesei,
illetve az általuk kijelölt tisztségviselők a felelősek.
5.)

Az Adatkezelő elérhetőségei
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Székhely: 1041 Budapest Görgey Artúr út 73-75/b.
Web: https://www.pmsz.hu
E-mail: info@.pmsz.hu
Képviseli: Cserna József Elnök.

6.)

Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés általános céljai a következők:
a.) A tagok és regisztrált felhasználok esetében a tagsági jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesítése, valamint az általános kapcsolattartáshoz szükséges
adatok rögzítése, kezelése és tárolása.
b.) A Szövetség szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek esetében: az Adatkezelővel kötött
vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen:
o az Érintettek adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő
kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;
o az Érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az Érintettel történő szerződés
megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;
o az Érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok
biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;
o az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok
kezelése;
o az Érintett adatainak továbbítása az adatfeldolgozó irányába, amennyiben az
elkerülhetetlen, az Érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az
Érintett előzetesen hozzájárult.

7.)

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, adattovábbítás
A Szövetség által végzett adatkezelési tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza részletesen:
Érintettek

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Szövetségi
tagok

név,

azonosíthatóság,

beosztás,

kapcsolattartás,

szektor,

díjfizetés nyilvántartása,

lakcím,

hírlevelek küldése,

értesítési cím,

név, cég, beosztás
www.pmsz.hu
weboldalon történő
közzététele, statisztikai
felhasználás,

telefonszám,
e-mail cím
adószám

Adatkezelési
jogalap
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont /
illetve GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja

Adattovábbítás

Tárolás ideje

Webes tárolás:
eCommunication
Kft.

a
tagsági
jogviszony
fennállásának
idejével egyezik

Webes tárolás:
eCommunication
Kft.

a hozzájárulás
visszavonásáig,
de legfeljebb a
regisztrációt
követő 36 hónap
elteltéig

számla kiállítása,
mérlegkészítés

számlázási cím
munkahely

Regisztrált
felhasználó

név,

azonosíthatóság,

beosztás,

kapcsolattartás
szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódóan

szektor,
lakcím,

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont /

értesítési cím,
telefonszám,
e-mail cím
adószám
sz ám l á zá si c í m ,
munkahely

Érintettek

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Vezető
tisztségviselők

név,

azonosíthatóság

beosztás,

kapcsolattartás

anyja neve,

tájékoztatás

Adatkezelési
jogalap

Adattovábbítá
s

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont /

Nem történik

a
vezetői
megbízatás
idejével egyezik

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) és b)
pont /

Webes tárolás:
eCommunicatio
n
Kft.
valamint audit
esetén a PMI
részére

hozzájárulás
visszavonásáig,
de maximum 36
hónapig

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont /

Webes tárolás:
eCommunicatio
n Kft.

a hozzájárulás
visszavonásáig,
illetve 36 hónap
után megerősítés
elmaradása esetén

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont /

Adott
közösségi
weboldal

az Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

Tárolás ideje

szektor,
lakcím,
értesítési cím,
telefonszám,
e-mail cím
adószám
számlázási cím
munkahely
Rendezvényen
résztvevők,
egyéb
szolgáltatásra
jelentkezők

név,

azonosíthatóság

telefonszám,

statisztikai adatok
készítése,

e-mail cím,
munkahely,

kapcsolattartás
tájékoztatás

beosztás
számlázási cím
adószám
Hírlevélre
feliratkozók

e-mail cím

szakmai hírlevél küldése,
tájékoztatás,
kereskedelmi ajánlatok
küldése

Közösségi
media

Az Érintett által a
közösségi
weboldalak részére
megadott publikus
adatai

közösségi
kapcsolattartás,
tájékoztatás,
a Szövetség által nyújtott
szolgáltatások
minőségének javítása

Rendes tagok személyes adatainak kezelése
A Szövetség rendes tagjainak neve feltüntetésre kerül a www.pmsz.hu weboldalon, a Szövetség
honlapján, a taglista rovatban, egészen addig, ameddig érvényes tagi státuszuk fennáll. Azok a
rendes tagok, akik lemondanak a tagságról, vagy nem fizetik be a soron következő esedékes

tagdíjat, de nem kérik adataik törlését, automatikusan regisztrált felhasználói státuszba kerülnek,
ezzel együtt lekerülnek a www.pmsz.hu weboldalon közzétett taglistáról, de adataikat a Szövetség
továbbra is megőrzi regisztrált felhasználói státusz szerint a fentebb részletezett ideig, vagy addig
ameddig az Érintett nem kéri adatai törlését. Amennyiben 36 hónap eltelik a regisztrációtól
kezdődően, úgy a Szövetség felhívja a regisztrált felhasználót, nyilatkozzon arról, hogy meg
kívánja-e hosszabbítani ezen státuszát, és amennyiben az Érintett nem nyilatkozik, vagy nemleges
választ ad, úgy a Szövetség törli adatait a nyilvántartásából.
A tagok nem kérhetik adataik törlését a tagsági jogviszonyuk fennállása alatt. Az ő esetükben az
adatkezelés ideje a Szövetség működésének idejével egyezik. A tagsági viszony megszűnésének
módjairól az Szövetség Alapszabálya rendelkezik.

Rendezvényeken résztvevők személyes adatainak kezelése
A Szövetség által szervezett rendezvényeken résztvevők adataik törlési igényét írásban kérhetik az
Adatkezelőtől.
Azon Érintettek, akik részt vesznek a Szövetség által szervezett rendezvényeken és nem kérik
írásban a Szövetségtől adataik törlését, azoknak személyes adatait (név, munkahely, e-mail, aláírás,
dátum) a Szövetség megőrzi a rendezvény időpontjától számított 5 évig abból a célból, elektronikus
szkennelt formában, hogy a Project Management Institute, vagy az IPMA International Project
Management Association számára audit esetén igazolható legyen a rendezvényen történő részvétel
ténye és a „Program and earn professional development units” megszerzése.
A rendezvényeken résztvevőkről videó- és képfelvétel készülhet a Szövetség által, amelynek
Szövetség általi marketing célú felhasználásához az Érintett, mint résztvevő hozzájárul a
rendezvényre szóló regisztrációs link elfogadásakor. Az Érintett megtilthatja külön nyilatkozattal a
róla készült képmás és videofelvétel további felhasználását.
Hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett Érintett teljes körű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása a Szövetség legújabb eseményeiről, híreiről, akciós termékeiről. Az
Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le
nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Érintett a hírlevélről bármikor
leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az kommunikacio@pmsz.hu e-mail címre
küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Magyar
Projektmenedzsment Szövetség (1041 Budapest Görgey Artúr út 73-75/b.) . Az Adatkezelő a
hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő
hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az
Adatkezelő törli az adatállományból.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing:
A Szövetség elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más
közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azaz a Facebook és LinkedIn weboldalak használata és
az azon keresztül, a Szövetséggel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi
oldal által megengedett művelet az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Érintettnek minősülnek
azok a természetes személyek, akik a Szövetség közösségi oldalait, különösen facebook.com
közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják,
kedvelik. Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Szövetség a hozzá tartozó közösségi oldalakon
képeket és vagy videofelvételeket is közzétesz a különböző rendezvényekről, vagy eseményekről,
illetve egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a
facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni
kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Az Érintett az adott közösségi
oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési
tevékenység esetében a jelen pontban foglalt táblázatban meghatározásra került az adatkezelés
leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő
szabályokat kell alkalmazni:
o
a cél megvalósulásáig és az Érintett személyes adatainak törléséig, vagy
o
adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak
törléséig,
o
bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen
rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
o
azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig
tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk.
6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
8.)

Statisztikai adatgyűjtés:

9.)

o

A tagok esetén a Szövetség a tagok anonimizált adataiból ágazati statisztikát készít

o

A rendezvények esetén az Adatkezelő saját honlapján statisztikai adatként
(anonimizálva) megőrzi az érintettek adatait.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
A Szövetség által tárhelyszolgáltatás és webhosting céljára igénybevett adatfeldolgozó: eCommunication Kft. (1141 Budapest, Vízakna u. 4.) A személyes adatok tárolásának helye:
1041 Budapest Görgey Artúr út 73-75/b. A Szövetség a megjelölt céloktól eltérő célra a
személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek – az
adatfeldolgozókon kívül- nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt
kötelező adattovábbításra. A Szövetség, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés
céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az
adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a Szövetség, mint Adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. A Szövetség adatfeldolgozásra
csak jelen szabályzat taggyűlés, vagy Elnökség általi módosítása esetén adhat megbízást.

10.)

Adatbiztonsági intézkedések:
A Szövetség a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja az elektronikus
adatkezelés és tárolás során.
Ennek érdekében a személyes adatokat elsősorban
elektronikusan tartja nyilván a szolgáltató tárhelyén valamint felhő alapú tárhelyén. A
személyes adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni.
A honlapon gyűjtött személyes adatok a Szövetség internetes tárhelyére kerülnek, amelyhez
szintén csak jelszóval lehet belépni. A személyes adatokhoz csak a Szövetség elnöke, az
elnökhelyettesek az adatfeldolgozó, a honlap adminisztrátor és az Szövetség erre
felhatalmazott tisztségviselői, férhetnek hozzá, így kizárólag e személyek kaphatnak jelszót
a személyes adatokat tartalmazó fájlokhoz a honlap adminisztrációs felületéhez.

11.)

Az Érintettek jogai:
Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén
mindenekelőtt célszerű a Szövetséghez, mint Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét igénybe
vennie Érintettnek az alábbi elérhetőségek valamelyikén e-mail. info@pmsz.hu, vagy postai

úton: 1041 Budapest Görgey Artúr út 73-75/b.
Az Érintett az Adatkezelőtől többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések
kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az Érintett
tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen az alább meghatározott esetekben. Az Érintettek
jogai közé tartozik a bírósághoz fordulás lehetősége, valamint a NAIH eljárásának
kezdeményezése.
A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak a Szövetség tagjai számára
kötelező a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül.
Az Érintettet megillető jogok felsorolása:
a.)
Tájékoztatás, hozzáférési jog: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
az általuk kezelt, illetőleg az általuk megbízott adatkezelő, vagy adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az Érintett
kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül
(amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az
Érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás
ingyenes, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést
állapíthat meg.
b.)
Helyesbítés és korlátozás: Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a
valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére
áll. Az adatkezelést az Érintett korlátozhatja. Ha az Érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen, az adatokat Adatkezelő zárolja.
c.) Zárolás: Az Adatkezelő zárolja személyes adatokat, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatokat zárolni kell, ha az
adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, illetőleg az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha
az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
d.) Törlés („elfeledtetéshez való jog”): Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak
kezelése jogellenes, ha azt Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés
célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Határidők: A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az
Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az
Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az
értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem
sérti.
e.) Tiltakozás: Az Érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, 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, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
f.) Másolat kérése az adatkezelő által kezelt személyes adatokról;
g.) A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
h . ) Bírósághoz fordulás lehetősége: Amennyiben Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Arra is
van lehetősége, hogy jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék vagy az Adatkezelő, mint alperes
székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az
Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát is megsérti, Érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Érintettel szemben az Adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni Érintettnek az
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg
továbbá a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy
a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
i.) NAIH eljárásának kezdeményezése: Az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvételt követően, a
bírósági eljárás (per) kezdeményezésén túlmenően Érintettnek arra is van lehetősége, hogy
NAIH-nál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban Érintettet jogsérelem érte, vagy annak közvetlen
veszélye áll fenn.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
12.)

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szövetség fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban
nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a
szabályzat módosítása.

Záradék:
A fenti szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2019.11.27-én elfogadta.
Budapest,2019. november 27.
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