Adatvédelmi tájékoztató, jogok és feltételek
Az Ön által látogatott weboldal (www.rsoe.hu) a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület honlapja, amely folyamatosan frissülve szöveges és multimédiás tartalmakat
közöl magyar nyelven az Egyesület működésének bemutatását támogató célból.
Jelen adatvédelmi tájékoztató, jogok és feltételek című dokumentum kiterjed a weboldal
használatára.
Ön, mint weboldal látogatója (a továbbiakban: felhasználó) a weboldal meglátogatásának tényével,
ráutaló magatartással elfogadja annak felhasználási feltételeit, valamint a jelen adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakat.
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen
tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos
változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Egyesületünk az Ön által megadott személyes
adatokat az Egyesület székhelyén (1089 Budapest, Elnök utca 1.) található szervereken tárolja.
Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület eleget kíván tenni 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 (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) rendelkezéseinek. Ajánlatkérő arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy és
elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.
Egyesületünk fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal
módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy
figyelemmel kísérhesse a változásokat.
1. Adatkezelő (aki egyúttal a weboldal jogtulajdonosa, üzemeltetője) neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (a
továbbiakban: RSOE, vagy adatkezelő, vagy jogtulajdonos)
Az adatkezelő levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Az adatkezelő e-mail címe: info@rsoe.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 303-0168
2. Kapcsolatfelvétel
A weboldallal kapcsolatban észrevételeit az info@rsoe.hu címen tehetik fel.
A kapcsolatfelvételhez meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, amennyiben szükségesnek tartja
egyéb elérhetőségét. A megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem
adjuk át, az adatokat kizárólag a válasz maradéktalan teljesítéséhez használjuk fel. A válasz
megadását követően 30 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

3. Regisztráció, hozzáférés
A weboldalon megjelenő tartalmak megtekintéséhez nincs szükség előzetes regisztrációra,
személyes adatok megadására, azokat szabadon elérhetőek, ingyenesen, mindennemű térítés nélkül.
A jogtulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos tartalmakhoz csak előzetes regisztráció
után adjon hozzáférést felhasználó számára, ennek részletes adatvédelmi elveiről a regisztráció előtt
felhasználót tájékoztatni fogja.
A jogtulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos felhasználóknál korlátozza az
ingyenesen elérhető tartalmak egy részét vagy egészét is, amennyiben a weboldal működésében,
üzemeltetésében a felhasználó tevékenysége vagy tevékenységei üzemzavart okoznak, károkozással
járnak, jogtulajdonos érdekeivel ellentétesek.
Amennyiben a weboldal regisztrációhoz kötött, úgy a honlapon a regisztráló természetes személy
az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
Tilos a négyzet előre bejelölése.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. A honlap használatának elemzése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az
Egyesület informatikai (IT) szolgáltatója.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
4. Szerzői jog
A weboldal tartalmának szerzői joga a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesületet (RSOE) illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás
(jogtulajdonos) van feltüntetve.
A weboldalon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, térképeket,
grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat,
dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb adatokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. A
weboldal tartalmát a weboldalra látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, valamint
kizárólag saját felhasználásra, személyes célra felhasználhatják. A weboldal bármely tartalmának
nem saját célú felhasználása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az RSOE (illetve a
megadott más jogtulajdonos) előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A közérdekű adatok kivételével tilos az RSOE előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal bármely
részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi,
erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.
A közérdekű adatok kivételével tilos az az RSOE előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát,
többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét
nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.
Az „RSOE” elnevezés az RSOE tulajdonát képezik, ezért felhasználásuk írásbeli engedélyhez
kötött.
Tilos a weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem
használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.
A weboldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést és kizárólag a közés a nonprofit szféra információival foglalkozik.
A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének
megállapítását vonják maguk után.
5. Linkek elhelyezése, hivatkozás a weboldalra
A jogtulajdonos támogatja, ha egyéb oldalakon a weboldalra rámutató linket helyeznek el. Ilyen
esetben nem kell a jogtulajdonostól írásbeli engedélyt kérni, viszont szükséges a jogtulajdonos
soron kívüli értesítése. A jogtulajdonos nem járul hozzá a weboldalra mutató internetes hivatkozás
(link) elhelyezéséhez, ha a linket tartalmazó weboldal politikai-, vallási-, erotikus témája, vagy amely
tartalmában nem összeegyeztethető az alkotmányos jogrenddel, illetve a jogtulajdonos jogos
érdekeivel. Utóbbi esetekben a weboldalra mutató internetes hivatkozás (link) eltávolítása a
jogtulajdonos írásbeli tájékoztatása alapján haladéktalanul szükséges.
6. Idézés
A weboldal eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme a 4. pont szerint a
jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.
Nem szükséges a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye az idézéshez. Az idézésnek meg kell
felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,
a szerzői jogról szóló1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a tárgyban irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek. . Idézés esetén - forrás
megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezésével) a weboldal megfelelő oldalára.
Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A weboldalon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.
7. URL
Az RSOE fenntartja a jogot a weboldal címének (URL-jének) megváltoztatására.
8. Felelősség kizárása
A weboldal jogtulajdonosa mindent megtesz azért, hogy a portálon közölt információk pontosak,
frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk
használatából adódó kár bekövetkeztéért.
9. Cookie (süti) használata, látogatottság mérés
A jogtulajdonos a weboldalra érkező felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics
szolgáltatással méri. A látogatottság mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal a
weboldal fejlesztése az így kinyert információk alapján. A Google Analytics szolgáltatása cookiekat használ ahhoz, hogy nyomon kövesse a weboldal használatát.
Az ún. sütik (cookie) kisméretű szöveges fájlok, amelyek segítségével a weboldal adatot tud tárolni
a felhasználó számítógépén. A weboldal a cookie-kat számítógép web-böngészőjében tárolja el,
majd következő használatkor újra beolvassa azokat.
A weboldal által használt Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a
felhasználót, mint természetes személyt azonosítsa, azonban egy későbbi látogatás alkalmával képes

felismerni, hogy a felhasználó számítógépéről, a felhasználó által használt böngészővel valaki már
járt a weboldalon korábban.
A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
10. Technikai tudnivalók
A weboldal a legtöbb, széles körben használt böngészővel kompatibilis, és 1280x800-as felbontásra
optimalizált. Az oldalak megtekintéséhez javasolt magyar nyelvű, ingyenesen letölthető böngészők:
•
Mozilla Firefox
•
Google Chrome
•
Microsoft Windows Internet Explorer 8.0 vagy frissebb
11. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozók kapcsán a következő tájékoztatást adjuk:
a) Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Egyesületünktől megkapják a kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat
(érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a küldeményt.
Ezen szolgáltatók:
Magyar Posta
12. Adatkezelések
a) Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés
Egyesületünk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet,
testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez
alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera
vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi
rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a
felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető)
személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és
érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép- és
hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt

területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés,
ismertetés ellenére a területre bemegy.
A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más
személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése
érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse
meg, illetve ne törölje.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés
az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben
vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem,
amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül
vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők,
illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a
kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi
vezetője jogosult.
Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos
érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
b) Szerződéssel kapcsolatos adatkezelések
Szerződő partnerek adatainak kezelése – ügyféladatbázis nyilvántartása
Az Egyesület a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként,
szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi
igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,
bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők,
szállítók listája, törzsvásárlási listák).
A személyes adatok címzettjei: az Egyesület ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes
adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése jogcím.
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
Az Egyesület a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként,
szállítóként szerződött jogi személy természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.
Az érintett hozzájárulását a szerződésben, illetve adatfelvételi lapon is megadhatja. A nyilatkozatot
az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése jogcím és az érintett hozzájárulása.
Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
Az Egyesület az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések,
szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti.
A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.
A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a
rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés
dátuma alapján visszakereshetők.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Látogatói adatkezelés az Egyesület honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Lásd: 9. pont
Regisztráció az Egyesület honlapján
Lásd: 3. pont
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A weboldalon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre
bejelölése.
A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy emailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen
esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail
címe.
A személyes adatok kezelésének célja:
- Hírlevél küldése az Egyesület termékei, szolgáltatásai tárgyában
- Reklámanyag küldése
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az
Egyesület informatikai (IT) szolgáltatója.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés az Egyesület Facebook oldalán
Az Egyesület célja, tevékenysége, termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn.
Az Egyesület Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
Az Egyesület Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Egyesület nem
kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület előzetes értesítés nélkül kizárhatja
az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
Az Egyesület nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,
hozzászólásokért. Az Egyesület nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
c) Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az Egyesület a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás)
céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek
törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi
CXXVII. tv. 169. §, és 202. §-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő
személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a
pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adatok címzettjei: az Egyesület adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése jogcím.
Kifizetői adatkezelés
Az Egyesület törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek –
munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben
előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017 évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, különösen ide értendő: a
természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),
nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító
jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Egyesület
kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra
vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási
ügyintézés) céljából.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése jogcím.
13. Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyesület és adatfeldolgozói a 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 megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Egyesület a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Egyesület a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Egyesület az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.
Az Egyesület, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst az Egyesület késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
14. Az adatkezelés során Önt megillető jogok, tájékoztatás az érintett jogairól
a) Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
b) Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 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:az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek
vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást
is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes
adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
(Rendelet 15. cikk)
c) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 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 kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).
d) A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott
indokok valamelyike fennáll:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben
meghatározott valamelyik feltétel teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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.
(Rendelet 18. cikk)
f)

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

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
g) Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
h) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az
adatokat e célból az Egyesület nem kezeli.
(Rendelet 21. cikk)
i) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
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.
(Rendelet 22. cikk)
j) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
k) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

l) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy 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.
(Rendelet 78. cikk)
m) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti
jogait.
(Rendelet 79. cikk)
Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja az érintett jogait a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint
a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
15. Intézkedések az érintett kérelme alapján
Az adatkezelőnek címzett megkereséseket, kérelmeket az 1. pontban megadott címre szükséges
megküldeni!
Az Egyesületünk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Egyesületünk, mint adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha
az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 20.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az Egyesületünknek, mint adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

