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A jelen Szabályzatot a Társaság egyéb, belső szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent, a jelen Szabályzat
rendelkezései és a bármely más, jelen Szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai
között, úgy abban az esetben jelen Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a
személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely más, jelen
szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen
rendelkezések az irányadóak.
Jelen szabályzatban használt rövidítések:
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Ptk.
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
GDPR vagy
Rendelet
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
NAIH vagy
Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1.

A szabályzat célja és hatálya

A Társaság jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Infotv. 15. §-ában
meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja
akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve
nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzat időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart.
MAGYARORSZÁGI EURÓPA TÁRSASÁG
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Fogalmak

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal, így különösen:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat:
o
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,
o
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes
adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy
a technikai feladatot az adaton végzik;
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 adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
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Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy
adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló
kötelezettségek vonatkozásában;
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az
Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy
vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről
történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás,
hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó
tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes
adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
Tevékenységi központ:
a)
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli
központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó
döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely
rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi
helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b)
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli
központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel,
akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén
folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő Társaságokat és
egyesületeket is;
Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.
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Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és a
GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által
meghatározott fogalmak az irányadók.
3. AZ ADATKEZELÉSEK SZABÁLYAI
Az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, ezért a Társaság
eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, célhoz kötötten van
lehetőség. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. A Társaság által
kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell
felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes,
az adatok törlésre kerülnek.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.
A Társaság és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevők kötelesek a megismert személyes
adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és az azokhoz hozzáférési lehetőséggel
rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni, melyet a jelen Szabályzat 2. számú melléklete
tartalmaz.
Ha a Szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat
hibás, hiányos vagy elévült, köteles azt helyesbíteni vagy annak helyesbítését a Társaságnál kezdeményezni.
A Társaság a vezető tisztségviselője vagy - amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került – a adatvédelemért
felelős személye útján nyilvántartást vezet (5. számú melléklet) az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartás tartalmazza a kezelt
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.
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval
kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek. Az adatfeldolgozóval a Társaság az Infotv. által előírt
Adatfeldolgozói szerződést köt, amely jelen Szabályzat 14. számú melléklete.
A Társaság gondoskodik arról, hogy az általa kötött megbízási szerződésbe bekerüljön a jelen Szabályzat 8.
számú mellékletében lévő adatvédelmi tájékoztatásról szóló pont.
4. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE
A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladatés hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
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A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője gondoskodik arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése
úgy kerüljenek kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható és megsemmisíthető.
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el. Sem az Infotv. 24. §, sem
egyéb ágazati jogszabály alapján nem köteles a Társaság adatvédelemért felelős személyt megbízni vagy
kinevezni, ám az érintetti jogok minél magasabb szintű biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő
adatvédelemért felelős személyt nevezhet ki vagy bízhat meg.
A adatvédelemért felelős személy a Társaság által megbízott személy lehet. Felette a megbízási szerződésben
meghatározott jogokat a Társaság vezető tisztségviselője gyakorolja. Adatvédelemért felelős személynek csak
jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező természetes
személyt lehet kinevezni vagy megbízni.
5. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Fizikai védelem
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem
tárhatóak;
- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben
helyezi el;
- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes személyek férhetnek hozzá;
- a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol
adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
- a Társaság adatkezelést végző tagja az adatkezelési feladat befejeztével a papíralapú adathordozót
elzárja;
- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó biztonsági rendelkezéseket alkalmazza a Társaság.
Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság intézkedik a
papír megsemmisítéséről. Ebben az esetben a Társaság kijelöl egy tagot, aki a megsemmisítésért felelős. A
megsemmisítésen az elnök és egy tag köteles részt venni. A megsemmisítésről jelen Szabályzat 10. számú
mellékletében lévő jegyzőkönyvet kell kitölteni. Az elnök és a tag személyesen ellenőrzik, hogy valóban azok az
iratok kerülnek megsemmisítésre, amelyeket a jegyzőkönyvben feltüntetettek.
Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy a fizikai eszköz
megsemmisítésére a papíralapú adatkezelésre vonatkozó megsemmisítési szabályai irányadóak.
Informatikai védelem
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság, összhangban a
hatályos belső informatikai rendelkezések előírásaival, az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket
alkalmazza:
- az adatkezelés során használt számítógép az elnök tulajdonát képezi, a Társaság tulajdonában nincs
számítógép;
- a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az elnök
rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;
- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
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- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó
fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
- a személyes adatokat kezelő számítógépen a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen
személyek hozzáférését.
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett
elérhetőségein.
A Társaság a beérkezett kérelemre, illetve tiltakozásra köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 15 napon
belül írásban, közérthető formában választ adni.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra (a kezelt személyes
adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére, és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységre, az adatvédelmi incidens körülményeire, hatásaira és az
elhárítására megtett intézkedésekre, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjára és címzettjére), amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem
tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben számít fel, vagyis ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A már megfizetett költségtérítést vissza kell fizetni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ben meghatározott okokból utasít el,
erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A
tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az
Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az
adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító
közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása
esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes;
ha az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri; ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy a Hatóság
elrendelte.
Az érintett személyes adatának kezelése elleni tiltakozásának elbírálási időtartamára – de legfeljebb 5 napra –
az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a
kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Ha a társaság 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.
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Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, a Társaság az ügy
iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet a adatvédelemért felelős
személytől, aki azt három napon belül teljesíti.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jog
megsértése esetén jogerősen megítélt sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának megsértését az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem
téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszéknél.
7. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK
Az adatkezelések helye:
1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
Az adott adatkezelésekhez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1.
sz. melléklet tartalmazza.
7.1 A tagságra jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
A tagságra jelentkezők a 3. sz. melléklet szerinti belépési nyilatkozatot teszik, amelyen feltüntetik az ott
szereplő személyes adataikat. A tagfelvételről a Táraság alapszabálya szerint az elnökség dönt.
Az adatkezelés célja: a tagsági viszony létesítésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a 6. § (6) bekezdése, amely szerint az érintett
kérelmére indult eljárásban az általa megadott személyes adatok tekintetében a hozzájárulást vélelmezni kell.
A kezelt adatok köre: név, otthoni cím, telefon, e-mail, munkahely, beosztás, cím, telefon, fax, érdeklődési
terület, nyelvtudás
Az adattárolás határideje: Amennyiben a tagsági viszony nem jön létre, a Társaság a 3. sz. melléklet szerinti
kitöltött belépési nyilatkozatot vissza nem állítható módon haladéktalanul törli a számítógépről, illetve papírt
megsemmisíti. Amennyiben a tagsági viszony létrejön, az adatkezelésre a továbbiakban a lenti 5.2 pontban
foglaltak az alkalmazandók.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, papír alapon
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7.2 A tagsági viszonnyal kapcsolatos adatkezelés
A tagokat a felvételükről a Társaság a 4. sz. mellékletben foglalt tájékoztatással értesíti. A tagi adatok
kezelésére vonatkozóan a Szabályzat 6. sz. mellékleteként tájékoztató készült, amelynek célja a tagok előzetes
tájékoztatása az adatkezelésről. Társaság a tagjairól elektronikus nyilvántartást vezet.
Az adatkezelés célja: a tagsági viszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, illetve a Társaság tagjainak
nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a 6. § (6) bekezdése, amely szerint az érintett
kérelmére indult eljárásban az általa megadott személyes adatok tekintetében a hozzájárulást vélelmezni kell.
A kezelt adatok köre: név, otthoni cím, telefon, e-mail, munkahely, beosztás, cím, telefon, fax, érdeklődési
terület, nyelvtudás
Az adattárolás határideje: a tagsági viszony megszűnéséig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan
7.3 Pénzügyi adatkezelés
A Társaság által kiállított számlák a személyes adatok tekintetében – a magánszemélyek és az egyéni
vállalkozók esetén - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerinti kötelező
elemeket tartalmazzák: a vevő neve, címe, valamint a vevő adószáma (külföldi vevő esetén: közösségi
adószám) és bankszámla száma.
A fizetés történhet átutalással, vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközzel.
A számlákat mind papír alapon, mind digitálisan tárolja a Társaság.
A Társaság a pénzügyi adatkezelése során kiállított számlák kezelésével (így különösen azok kategorizálásával,
tárolásával, selejtezésével) harmadik felet (könyvelő céget) bíz meg. A harmadik fél a számlák kezelése során
köteles betartani a Társaság iratkezelési szabályait. Amennyiben harmadik felet bíz meg a Társaság, úgy
adatfeldolgozóként az 1. számú mellékletben kerül feltüntetésre.
Az adatkezelés célja: számlázás, jogok és kötelezettségek nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni vállalkozó
beszállító esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.
Az adatkezelés jogalapja: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.
Az adattárolás határideje: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított 8 év.
Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

MAGYARORSZÁGI EURÓPA TÁRSASÁG

- 11 -| oldal

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

7.4 Hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság szolgáltatási tevékenysége folytán tagdíj és egyéb hátralékot felhalmozott magánszemélyek adatait
hátralékkezelés céljából is kezeli.
Az adatkezelés célja: Társasággal szemben tartozást felhalmozó személyek adatainak kezelése hátralékkezelés
céljából
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, hátralék összege
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Az adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, de legfeljebb a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények
elévülése
Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
7.5 Honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés
A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv.
rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság
honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe),
a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata
alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során
tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.
A Társaság ezért a honlapján tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről. A tájékoztatás szövege jelen
szabályzat 3. sz. mellékletében található.
Az adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata.
A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak
adatai, a használt böngészőprogram neve.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: egy évig
Az adattárolás módja: elektronikus
Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
7.6 Rendezvényszervezésből adódó adatkezelés
A Társaság a tevékenységéhez kapcsolódóan különféle rendezvényeket szervez (pl: workshopok, konferenciák,
stb. ).
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A rendezvényre látogatókat a Társaság előzetesen tájékoztatja az őket érintő adatkezelési szabályokról, azok a
részvevőknek előzetesen megküldésre kerülnek.
A rendezvény helyszínén kihelyezendő tájékoztatás a jelen Szabályzat 23 sz. mellékletében található.
Adatkezelési tájékoztató készült a rendezvényeken készült fényképfelvételek felhasználásáról, mely jelen
szabályzat 24. sz. melléklete.
Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett rendezvények (workshopok, konferenciák, stb.)
megszervezéséhez, lebonyolításához, illetve a Társaság tevékenyégének dokumentálásához (honlapon,
Facebookon, stb.) szükséges adatkezelés.
A kezelt adatok köre: a rendezvényen résztvevő érintett neve, fényképe és egyéb személyes adat
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig.
Az adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon.
7.7 Körlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság EU-val kapcsolatos hírek, vélemények megosztására és szakmai kérdések megvitatására körlevelet
üzemeltet. A körlevélről az e-mailben jól látható helyen található „leiratkozás” gombbal lehet leiratkozni. A
leiratkozási lehetőség közvetlen leiratkozást tesz lehetővé, amelynek következtében a személyes adatok
törlésre kerülnek a nyilvántartásból.
Az adatkezelés célja: az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
Az adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig
Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
7.8 Informatikai biztonsági szabályzat
A Társaságnál hatályban lévő Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza azokat a betartandó szabályokat,
amelyek alapján a Magyarországi Európa Társaság informatikai infrastruktúrája biztonságosan üzemeltethető.
Az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak a felhasználók és üzemeltetők számára kötelező érvényűek,
ide értve a számítógépes programokon keresztül való igénybevételt is. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat
megismerése minden munkavállaló számára kötelező.
Az informatikai rendszer folyamatos fejlesztése kapcsán fennálló szabályozási és ellenőrzési folyamatok a
dinamikusan változó mivoltuk miatt a mellékletrendszerben kapnak helyet.

MAGYARORSZÁGI EURÓPA TÁRSASÁG

- 13 -| oldal

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

7.9 Titoktartási nyilatkozatok adatkezelése
A Társaság adatkezeléseiben résztvevő, azaz a személyes adatokat kezelő és az azokhoz hozzáférési
lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
A Titoktartási nyilatkozaton feltüntetett személyes adatokat a Társaság nyilvántartja.
Az adatkezelés célja: a titoktartási nyilatkozatot tevő érintettek adatainak nyilvántartása.
A kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig
Az adattárolás módja: elektronikusan.

8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATELEMZÉS
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az adatkezelő kötelezettsége a kockázatelemzés, amelynek
lépései a következők:
- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok azonosítása
- kockázati lista felállítása
- az egyes kockázatok valószínűsíthető fő okainak és várható negatív hatásainak meghatározása
- ezek alapján a preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatok kidolgozása.
Szükséges a kockázatforrások feltárása, melyen belül meg kell határozni a kockázati preventív és korrektív
célkezelés elemeit, az erőforrás -kezelés rendszerét és el kell különíteni az objektív és szubjektív kockázati
elemeket.
Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértékelési rendszer kialakításáig, amelyben teljes
kockázatpotenciál és kockázat prioritási sorrend (nem az intézkedési rendszerrel azonos) megállapítása kell,
hogy megtörténjen. Az elemzés menetét és eredményeit írásba kell foglalni.
A kockázatpotenciálnál meg kell határozni a valószínűség szempontjából
- kicsi
- közepes
- és nagy bekövetkezésű kockázatokat,
illetve horderő szempontjából
- kicsi
- közepes
- és nagy horderejű kockázatokat.
Ez a meghatározás alapozza meg a későbbi kockázatkezelési eljárás módját mind a preventív, mind a korrektív
eljárás tekintetében. A kockázatelemzés végrehajtásáért az adatvédelmi felelős felel.
Az érintetti jogok érvényesítése:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság
feltüntetett elérhetőségein.
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Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül
áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével
összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon
belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett
tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben számíthat fel.
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el,
erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében
meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra –
az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát
megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint jár el.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást
kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. 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. Ugyanígy nem téríti meg a kárt,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszéknél élhet.
Beépített adatvédelem:
Bevezetésre kerül az ún. beépített adatvédelem (privacy by design), melynek következtében a Társaság már az
adatkezelés tényleges megkezdése előtt – például már a projektelőkészítés időszakában – is figyelemmel van a
GDPR előírásaira. A beépített adatvédelem a Társaság saját, olyan belső eljárásainak az összessége, amivel - a
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külső szabályozásoktól függetlenül is - igyekszik megfelelni a Társaság annak, hogy az érintett magánszféráját
minél jobban védje.
A természetes személyeket személyes adataik kezelése tekintetében megillető jogok és szabadságok védelme
megköveteli a GDPR követelményeinek teljesítését biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések
meghozatalát. Az említett intézkedések magukban foglalják a személyes adatok kezelésének minimálisra
csökkentését, a személyes adatok mihamarabbi álnevesítését, a személyes adatok funkcióinak és kezelésének
átláthatóságát, valamint azt, hogy az érintett nyomon követhesse az adatkezelést, a Társaság pedig biztonsági
elemeket hozzon létre és továbbfejleszthesse azokat. Az adatkezelésnek átláthatónak és felhasználóközpontúnak, az adatvédelemnek proaktívnak kell lennie, és az adat teljes életciklusát fel kell ölelnie, vagyis a
teljes folyamatnak része kell hogy legyen.
A Társaság 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 mind az adatkezelés módjának meghatározásakor,
mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – a) a személyes
adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai
vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az
adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására
hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az
adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az
érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét
adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok
mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések
különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
A GDPR 42. cikke szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmus felhasználható annak bizonyítása részeként,
hogy a Társaság teljesíti az előbbiekben előírt követelményeket.
A Társaság és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a Társaság vagy az adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag a
Társaság utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós
vagy tagállami jog kötelezi őket.
A beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveit a közbeszerzések során is figyelembe veszi a Társaság.
Adattovábbítás esetén a megfelelőségi határozat hiányában a Társaság vagy az adatfeldolgozó a megfelelő
garanciák érintett számára való biztosítása útján gondoskodik az adatvédelem harmadik országbeli
hiányosságainak ellensúlyozásáról. A garanciák biztosítják az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést,
és az Európai Unión belüli adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogokat biztosítanak az
Érintettek számára, beleértve az Érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony jogorvoslat
lehetőségét, ezen belül ideértve azt, hogy az érintettek hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot
vehessenek igénybe és kártérítést igényelhessenek az Európai Unióban vagy egy harmadik országban. A
garanciák különösen a személyes adatok kezelésre vonatkozó általános elveknek, valamint a beépített és
alapértelmezett adatvédelem elveinek való megfelelésre vonatkoznak.
Az érdekmérlegelés rendszere:
Az Infotv. rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt valamilyen jogos érdek
lehetővé teszi feltéve, hogy az adatkezelő, azaz a Társaság eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének.
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 EU rendelete ( a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése a)- f) pontjai az irányadók.
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Amennyiben a jogalapot az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, akkor az adatkezelési folyamat akkor és
annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, mely során az
adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását
vizsgálja és megfelelően alátámasztja.
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a súlyozás
ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok és érdekek
súlyozásának feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire való tekintettel vizsgálja a Társaság. A
Társaság a mérlegelés során figyelembe veszi különösen a kezelt, illetve kezelendő adat természetét és
szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező szabálysértés súlyosságát stb.
Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is elvégzi a Társaság, mely
értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek és a védelem korlátozásainak a feltétlenül
szükséges mérték határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok jellege és mennyisége nem haladhatja meg
a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges mértéket. Az arányosság vizsgálata a célok és a
megválasztott eszközök közötti kapcsolat értékelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség
mértékét nem haladhatják meg, azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél
elérésére.
A súlyozás elvégzése alapján a Társaság megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.
A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen kiderül, hogy mely jogos érdek
alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy a Társaság az érintett beleegyezése nélkül kezeli a
személyes adatot, tehát a Társaság adatkezeléséhez fűződő jogos érdeke miért múlja felül az érintett érdekeit,
illetve jogait. A Társaság tájékoztatja az érintetteket a hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott
adatvédelmi garanciákról és az adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségeiről.
Nem írható elő az ellentétes érdekek és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, hogy eltérő eredményt
tenne lehetővé a Társaság az adott eset sajátos körülményeire tekintettel, ezért a Társaság minden egyes
esetben külön érdekmérlegelési tesztet végez el.
Lehetséges forgatókönyv, melytől való eltérés jogát a Társaság fenntartja:
1. lépés: a Társaság a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében
feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek
alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.
2. lépés: a Társaság jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza.
3. lépés: a Társaság meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó
adatkezelését igényli a jogos érdek.
4. lépés: a Társaság meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott adatkezelés
vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az érintettek felhozhatnának az adatkezeléssel
szemben).
5. lépés: a Társaság elvégzi jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján
megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. A Társaság meghatározza, hogy miért korlátozza arányosan a
Társaság jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 4. lépésben meghatározott érdekelti
jogokat, várakozásokat
6. lépés: a Társaság meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségesség-arányosságát
(természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók).

9. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉS ÉS ÉRTESÍTÉSI TERV
A Társaság az adatvédelmi incidenseket a jelen Szabályzat 5. sz. mellékletként csatolt adatvédelmi incidens
nyilvántartó lapon rögzíti, tekintettel arra, hogy az Uniós szabályozás alapján az incidens naplózására kötelezett
minden adatkezelő.
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Az incidenskezelési folyamatok során a Társaság az incidensek besorolásától függően a személyes adatok
védelmét biztosító korrektív intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére koncentrál. Mindezek
mellett az incidensosztályozás és prioritás hozzárendelés fő feladat marad. Több incidens fellépésekor a
magasabb prioritású élvez elsőbbséget.
Adatkezelési incidens esetén kötelezettségként lép fel valamennyi incidensben érintett személy értesítése.
A személyes adatok kezelése szempontjából legsúlyosabb adatvédelmi incidens a személyes adatok idegen
kézbe kerülése vagy valamilyen nyilvános felületen elérhetővé válása. Ezen incidens esetén az érintetteket az
incidens tényéről, az adatkezelő intézkedéseiről, illetve az érintett részéről szükséges intézkedésekről a lehető
legrövidebb időn belül értesíteni kell.
Adatvesztés, adat-megsemmisülés és nagy adatbázis sérülés esetén az érintetteket a más kapcsolódó
adatbázisokban esetlegesen elérhető értesítési címeiken keresztül kell értesíteni, illetve az adatok helyreállítás
érdekében közreműködésre kérni.
Az esetlegesen bekövetkező incidensekre való felkészülés része az incidens értesítési terv, amely azokat az
adatkapcsolatokat is tartalmazza, amelyeken keresztül adatvesztés, adatbázis sérülés esetén az ügyfelek
értesítési rendszere felállítható, illetve az előre tervezett üzenetsémákat valamennyi előre látható
kockázatelemzéssel felszínre hozott incidens lehetőségre tartalmazza.
Az incidens- értesítési terv elkészítése az adatvédelmi felelős feladata.
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
1. A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

Ez a melléklet egységes és elválaszthatatlan részét képzi az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak. Abban az
esetben, ha az itt rögzítettekben változás történik (például új adatfeldolgozó lép be egy adatkezelési eljárásba), azt itt
módosítani kell. A változtatás megtételéért az elnök felelős, a változás bejegyzéséről a adatvédelemért felelős személy
gondoskodik, ha kinevezésre vagy megbízásra kerül.

Tagságra jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
adatfeldolgozó:
- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: jelentkezők személyes adatainak nyilvántartása,
kezelése

Tagsággal kapcsolatos adatkezelés
adatfeldolgozó:
- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a tagsággal kapcsolatos adatok nyilvántartása
Pénzügyi adatkezelés
adatfeldolgozó:
- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlák kezelése
Hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
adatfeldolgozó:
- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
Honlap üzemeltetésével és az informatikai biztonsággal kapcsolatos adatkezelés
adatfeldolgozó:
- … Kft. (…)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: informatikai rendszer kezelése
Rendezvényszervezésből adódó adatkezelés
adatfeldolgozó:
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- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a rendezvények (workshopok, konferenciák, stb.)
megszervezéséhez, lebonyolításához, illetve a Társaság tevékenyégének dokumentálásához
(honlapon, Facebookon, stb.) szükséges adatkezelés.

A köremail-lel kapcsolatos adatkezelés
adatfeldolgozó:
- Magyarországi Európa társaság (1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: e-mail címek nyilvántartása, kezelése
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2. számú melléklet

Azokkal a tagokkal kell aláíratni, akik ügyfelek személyes adatait kezelik, illetve minden adatfeldolgozóval és minden
adattovábbítás címzettjével.

2. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint a
Magyarországi
Európa
Társaság
által
…………………………….
(név)
(………………………………………………………………………….. lakcím, anyja neve,) előtt az eddigiekben feltárt és a jövőben
feltárandó bizonyos információk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok (összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek.
……………………………………….. a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen információk egyetlen részét vagy
töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem tárja fel más módon semmilyen harmadik fél
előtt a Magyarországi Európa Társaság vezető tisztségviselőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli
beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű dokumentumokként nyilvánosságra
bocsáthatók. Az ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak pusztán azért, mert ezekből
további általános információkat lehet szerezni, vagy mert begyűjthetők egy vagy több forrásból is, vagy ha
abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy
jogi személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat.
Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattároló eszközben vagy más módon
feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja el bármely harmadik fél előtti jogosulatlan feltárással
szemben, így különösen betartja a Magyarországi Európa Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatának irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlen anyagról sem készít
másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatja.
Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a Magyarországi Európa
Társaság és hogy a Magyarországi Európa Társaság folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen
információk bizalmas jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az ilyen
információkat nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely
egyéb harmadik fél javára.
Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb joggal.
Jelen titoktartási nyilatkozat……………………………………….. (dátum vagy konkrétan meghatározható esemény, így
pl.: „megbízási szerződés aláírásával”) lép életbe.
Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatot az
Magyarországi Európa Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli.
Kelt.: (hely) 20………………………
__________________________________
Nyilatkozattevő

__________________________________
Magyarországi Európa Társaság
képviseletében eljár:
Hegedűs István elnök
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3. számú melléklet
3. BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentem, hogy a Magyarországi Európa Társaság rendes tagja kívánok lenni, a társaság
Alapszabályában foglaltakat ismerem és elfogadom.
név:
otthoni cím:
telefon:
e-mail:
munkahely:
beosztás:
cím:
telefon, fax:
érdeklődési terület:
nyelvtudás:
A Magyarországi Európa Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát és annak 7. számú mellékletét
képező „Adatvédelmi tájékoztató tagok részére” c. tájékoztatást megismertem, az abban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárulok.
Kelt,: (hely) 20………………….

aláírás

Két tag ajánlása:
Név:

aláírás

aláírás
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4. számú melléklet
4. VÁLASZLEVÉL TAGFELVÉGELNÉL
Hahó, gratulálok, felvettünk!
Néhány fontos tudnivaló:
1. Az éves tagdíj 2019-től 4.500 forint vagy 15 euró, amit a társaság elnökénél lehet befizetni vagy a MET
számlájára kell átutalni. Számlaszám: 11400040-23689701-69901018 (NHB), IBAN:
HU89114000402368970120070621, swift code: KULBHUHB.
2. A honlapunkra (www.europatarsasag.hu, www.europesociety.hu) feltesszük a tagok nevét, munkahelyét,
foglalkozását (magyarul és angolul), valamint email-címét (félig titkosítva).
A web-site-unkra szívesen felrakjuk a tagok önéletrajzát - akár több nyelven -, on-line publikációit (ha vannak megadva a szükséges adatokat, amikre aztán rá lehet klikkelni) és a fényképét is.
Kérlek, küldj megfelelő anyagokat Gothár Emma honlap-felelősnek az egothar@hotmail.com-ra!
3. A tagok bekerülnek a közös kör-mél-rendszerbe. Minden MET-tag küldhet körlevelet
a mail@europatarsasag.hu-ra minden MET-tagnak és folyamatosan kapja a többiekét.
4. Mellékelem a részletesebb, többé-kevésbé friss, belső (nem nyilvános) taglistát.
5. A honlapon megtalálható a társaság alapszabálya és sok más fontos információ, például korábbi
programjaink, nyilatkozataink. A Facebookon is van csoportunk.
6. A nyilatkozatok elfogadásának szabályai: társasági állásfoglalást bármely MET-tag kezdeményezhet. Ha a
tagság (az összes tag) legalább tíz százaléka határozottan ellenez egy nyilatkozat-tervezetet, akkor azt elvetjük.
Az előterjesztő is visszavonhatja javaslatát. A tervezet elfogadásához az is szükséges, hogy az 'igen' szavazatok
meghaladják a 'nem' szavazatok számát. Szövegszerű módosító javaslatokat (sürgősségtől függően) 3-7 napon
belül tehetnek a tagok. A végső szöveget az elnökség hagyja jóvá - az elnökségnek vétójoga van. Az elfogadott
nyilatkozatot feltesszük a honlapra (angolul is), azzal a kiegészítéssel, hogy az nem feltétlenül egyezik meg az
összes MET-tag véleményével.
Örömmel várjuk ötleteidet!
Üdv, -hege-, elnök

MAGYARORSZÁGI EURÓPA TÁRSASÁG

- 24 -| oldal

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

5. számú melléklet
Minden adatvédelmi incidens esetén kitöltendő egy űrlap, amelyeket aztán nyilvántartásként kell tárolni.

5. ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ
Társaság neve:
Rövidített cég neve:
Székhelye:

Magyarországi Európa Társaság
MET

Elektronikus elérhetősége

1052 Budapest, Gerlóczy u. 11..
01-02-0009194
18241518-1-41
info@europatarsasag.hu

Képviseletére jogosult személy

Hegedűs István elnök

Nyilvántartási szám:
Adószám:

A Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 32. cikk alapján az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi incidensekről
nyilvántartást vezet. A Társaság minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvántartó lapokból
nyilvántartást vezet.
……/20…/AVINC1
ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP
Az adatvédelmi incidens időpontja: 2
Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns körülményei:
Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:
Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma:
Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása:
Az adatvédelmi incidens hatásai:
Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések leírása:
Az adatvédelmi incidensről szóló értesítési folyamat megindításának időpontja:
Az adatvédelmi incidensről szóló értesítései folyamat módja:
Az adatvédelmi incidensről szóló értesítési kötelezettség teljesítésének ideje:

Helyszín, dátum

1

........................................................
adatvédelemért felelős személy

Értelemszerűen iktatva, például 1/2016/AVINC, azaz a 2017-Es év 1-es számú incidense.
incidens kezdetének dátumától (nap-óra-perc) az incidens végleges elhárításának dátumáig (nap-óra-perc).

2 Az
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6. számú melléklet
6. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TAGOK RÉSZÉRE
TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Magyarországi Európa Társaság tájékoztatja tagjait arról, hogy az alábbi személyes adatokat kezeli:
név:
otthoni cím:
telefon:
e-mail:
munkahely:
beosztás:
cím:
telefon, fax:
érdeklődési terület:
nyelvtudás:
Kelt,: (hely) 20………………….
…………………………………
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7. számú melléklet
7. TAGI NYILATKOZAT

TAG
neve:
lakcíme:
anyja neve:

…………………………………
…………………………………
…………………………………

A Magyarországi Európa Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát és annak 6. számú mellékletét
képező „Adatvédelmi tájékoztató tagok részére” c. tájékoztatást megismertem, az abban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárulok.
Kelt,: (hely) 20………………….
…………………………………
aláírás
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8. számú melléklet
8. SZERZŐDÉSEKBE FELVEENDŐ ADATVÉDELMI-ADATKEZELÉSI PONT

Minden olyan szerződés kiegészül a mellékletben meghatározott ponttal, amely adatkezeléssel érintett területre
vonatkozik.

A Társasággal kötendő megbízási szerződésekbe felveendő adatvédelmi pont:
A Társaság és a megbíz9ott között létrejövő jogviszony során a Társaság kötelezi a megbízottat, hogy az előtte
feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információkat, valamint az Infotv. hatálya alá tartozó személyes
adatokat (összefoglalóan: információk) a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezelje.
Amennyiben a megbízott az információt nem a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában
meghatározottak szerint kezeli, úgy az Infotv. szerinti önálló adatkezelővé válik, az adatkezelésre vonatkozó
jogok és kötelezettségek teljesítése során a Társaság mint adatkezelő helyére a megbízott lép és egyben a
Társaság jogosulttá válik a megbízottal fennálló jogviszonya azonnali hatályú felmondására.
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9. számú melléklet

Minden olyan nyomtatványra (szerződésre, panaszfelvételi dokumentumra stb.), amelyen személyes adatok felvétele
történik, rá kell vezetni a megadott szöveget.

9. ADATFELVÉTELI NYOMTATVÁNYOKON ELHELYEZENDŐ ADATVÉDELMI KIEGÉSZÍTÉS
A Magyarországi Európa Társaság felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő
személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.
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10. számú melléklet
10. ADATMEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV
……………/20…
ADATMEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV
Az adattörlésért felelős tölti ki!
Az adatmegsemmisítésért felelős:
neve:
lakcím
anyja neve:
Az adatmegsemmisítéskor jelen lévő tag:
neve:
lakcím
anyja neve:
Az adatmegsemmisítés helye és időpontja (dátum-óra-perc):
A megsemmisítés tárgya:3
Az adatmegsemmisítés módja
❑ iratmegsemmisítő gép
❑ égetés
❑ zúzás
❑ darálás
❑ egyéb:
...............................................................................
az adatmegsemmisítésért felelős aláírása

...................................................
A jelenlévő tag aláírása:
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11. számú melléklet

A honlapon történő adatkezelésekről a tájékoztatást a honlap látogatók számára, a honlapra szükséges kitenni.

11. HONLAPRA FELTÖLTENDŐ TÁJÉKOZTATÁS
1. Adatkezelő megnevezése
Társaság neve:
Rövidített cég neve:
Székhelye:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Elektronikus elérhetősége
Képviseletére jogosult személy

Magyarországi Európa Társaság
MET
1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.
01-02-0009194
18241518-1-41
info@europatarsasag.hu
Hegedűs István elnök

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.
Mint a https://europatarsasag.hu/ (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Magyarországi Európa Társaság (a
továbbiakban: Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi
tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.
E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a
Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2.
pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen tájékoztató fogalmai
fogalommagyarázatokkal.

megegyeznek

az

Infotv.

3.

§-ban

meghatározott

értelmező

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz
kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként
jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás
alapján kezel.
Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az
adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos
információt.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat
üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel
rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.
A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és
hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
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A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek
be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan
személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást
kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.
A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől
számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ
ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett
tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben számít fel.
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak
indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében
meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra –
az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát
megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint jár el.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül azonban 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. Ugyanígy nem téríti meg a kárt,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:
www.naih.hu
4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
4.1. A honlap adatkezelése
A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek összegyűjtésre. Az
ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag belső felhasználásra
történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos továbbfejlesztése, hogy az minél jobban
alkalmazkodjon az Ön igényeihez. Egy-egy látogatás alkalmával az Ön böngészője által a szerverünkre küldött
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következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük. Az adatokat [*program] segítségével gyűjtjük, amely
webhelyünk minden oldalán fut. A [*program] egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy
segítségével azonosítani tudja az Ön egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat.
A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:
− Kérés (a kért adatfájl neve) paraméterekkel együtt
− Böngésző típusa és verziószáma (pl. Internet Explorer 6.0)
− Böngésző nyelve (pl. magyar)
− Operációsrendszer (pl. Windows XP)
− A böngésző ablak belső felbontása
− Képernyőfelbontás
Telepített bővítmények (Java, Flash, Real, Quicktime, ...)
− Sütik ki/be
− Színmélység
− Hivatkozott oldal URL (az előzőleg meglátogatott oldal és annak paraméterei, pl. keresett tételek egy
keresőmotorban, ...)
− IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi elhelyezés és a
szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal töröljük.
− A belépés dátuma és ideje
− Kattintások
4.2. Kapcsolatfelvétel a Társasággal
A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap
kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez és az online ügyintézéshez szükséges releváns adatok. Az
adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési
szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint az érintett
kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását
vélelmezni kell.
adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció
kezelt adatok köre: név, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, rendelések
adatai
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Társaság ügyfelévé, úgy a
kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az érintett a Társaság
ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig az érintett a Társaság ügyfele
adattárolás módja: elektronikus
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.
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12. sz. melléklet
Az érintettekkel kell megismertetni, rendezvények helyszínén elérhetővé tenni.

12. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A ……………………… (rendezvény megnevezése,) való részvétellel hozzájárulását adja, hogy az alábbi adatokat az
Magyarországi Európa Társaság., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató és az Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata alapján kezelje.
Az adatkezelés célja: a rendezvények lebonyolításához szükséges mértékű adatkezelés, a jelentkezéshez
szükséges regisztráció kezelése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: ….
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
Adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége
Hegedűs István elnök
info@europatarsasag.hu
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:
Székhely:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

A rendezvényen való részvétellel az alkotó elfogadja az erre vonatkozó adatkezelést, ahhoz az alkotás
beküldésével hozzájárul.
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A tájékoztatót ki kell tenni a rendezvény helyszínére, és a honlapra is.

13. sz. melléklet
24. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL A RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT KÉPFELVÉTELEKRŐL, A
FELVÉTELEK HONLAPON, FACEBOOK-OLDALON ÉS ÚJSÁGBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, a Magyarországi Európa Társaság mint
Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A
fényképeket a rendezvény szervezője a saját honlapján és Facebook oldalain fogja közzétenni. Jelen
rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít.
A Ptk. 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az
érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes
tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az
érintettek figyelmét a fénykép készítésére.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre
való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek
segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet a honlapon is megtehet az adatvédelmi felelős felé.
Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel
összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
A kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2: 48 § (1) és (2) bekezdése
Az adattárolás határideje: az érintett visszavonási kérelméig
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az
adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
Adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége
Hegedűs István elnök
info@europatarsasag.hu
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
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14. számú melléklet
14. ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS
Az Európai Parlament és a Tanácsa a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének II. szakasz 7. cikke és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 18. pontja szerint létrejövő adatfeldolgozói jogviszony:
Az adatkezelő megnevezése: ................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Cím: .....................................................................................................................................................
Telefon: ...................................... fax ................................................... e-mail: ................................
(Adatkezelő)
és
Az adatfeldolgozó megnevezése: ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
Cím: .....................................................................................................................................................
Telefon: ...................................... fax ................................................... e-mail: ................................
(Adatfeldolgozó)
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a személyes adatok védelmét és
tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát mint az Európai Unió és a tagállamok által is védett alapjogot, Adatkezelő
tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott adatkezelési
folyamatát.
1. cikk
Fogalmak
Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, „adatkezelés/adatkezelő”,
„adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik a magyar országgyűlés által megalkotott az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival (a továbbiakban
„Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács által 1995. október 24-én megalkotott 95/46/EK irányelv (a
továbbiakban „Irányelv”) fogalmaival.
2. cikk
Az adatfeldolgozás részletezése
Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása:
[*]
Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben:
[*]
Az érintettek köre:
[*]
A feldolgozott személyes adatok köre:
[*]
Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása:
[*]
3. cikk
Joghatóság és az alkalmazandó jog
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Adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért – alkalmazva a 29. cikk
szerinti adatvédelmi munkacsoport 0836-02/10/HU WP 179 8/2010. számú véleményét az alkalmazandó jogról - a
teljes adatkezelésre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra (így különösen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog
hatályos.
4. cikk
Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei
Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő Adatfeldolgozónak
csak írásban adhat utasítást.
Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a további
adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének kell tartalmaznia.
Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet,
továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásait betartani, az abban
foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát.
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásai szerinti
adatbiztonsági követelményeket betartani.
5. cikk
Felelősség
Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak betartásával jár el,
úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben
Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik személynek, úgy az érintett vagy
harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt terheli.
Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott túlterjeszkedésre
vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy harmadik személynek okozott
kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni.
6. cikk
Mediáció és illetékesség
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton,
egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetére – a pertárgy értékétől függően – a
……………………….Törvényszék, illetve a …………………….. Ítélőtábla illetékességét kötik ki.
7. cikk
Együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés egy példányát – amennyiben nemzeti joguk szerint erre
kötelesek – eljuttatják a személyes joguk szerinti adatvédelmi hatósághoz.
8. cikk
Záró rendelkezések
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A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek)
cégszerű aláírása mellett történhet.
Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden
tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.
9. cikk
Adatkezelő részéről:
Név: ....................................................................................................................................................
Titulus: ...............................................................................................................................................
.................................................................................
aláírás
(szervezet hivatalos bélyegzője)
Adatfeldolgozó részéről
Név: ....................................................................................................................................................
Titulus: ...............................................................................................................................................
.................................................................................
aláírás
(szervezet hivatalos bélyegzője)
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