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I. RÉSZ 

PREAMBULUM 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a Kiss Mária Hortensia 

Honismereti Kör (továbbiakban: Egyesület) mint Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési és 

adatvédelmi elveket rögzítse, amely a Tagság adatait érinti. A szabályzat kialakításánál és 

alkalmazásánál tekintettel kell lenni M a gya r o rs zá g  Al ap t ö r vé n yé re , a P ol gá r i  

T ör vén yk ö n yvr ő l  s zó l ó  20 13 .  é v i  V.  t ö r vé n y r e  (továbbiakban: Ptk.), az 

i n f o rmá c ió s  ön ren de l ke zé s i  j o gr ó l  é s  a z  i n fo rmác i ó s zab ad sá gró l  s zó l ó  

2 0 11 .  é v i  CX II .  t ö r vén yr e  (továbbiakban: Infotv.) valamint az E ur ópa i  

P a r l ame nt  20 16 /67 9 /E U  s zá mú  Á l t a l á no s  Ad a t véd e lmi  Ren de le t é re  

(továbbiakban: GDPR). 

Egyesületünk tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságát, 

különös tekintettel azok személyes adataik védelméhez való jogukat. 

Az Adatkezelő adatai: 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

6775 Kiszombor, Szegedi utca 13. 

 

II. RÉSZ 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1§ A szabályzat vonatkozásában: 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. 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; 

3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 



személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

5. 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; 

6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

7. 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; 

8. 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; 

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

tétele; 

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 



15. 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; 

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

17. 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; 

18. 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. 

 

III. RÉSZ 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS JOGALAPJAI 

1. cím 

Alapelvek 

2.§ A szabályozott cím rendelkezései nyomatékosan és minden esetben szem előtt tartva kell 

eljárni. 

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

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

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

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

átlátható módon kell végezni. 

5.§ Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsnak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk 

6.§ Az adatok kezelésének mindig pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan 

adatokat törölni kell vagy helyesbíteni. 

7.§ Mindig biztosítani kell a személyes adatok megfelelő és biztonságos tárolását. 

8.§ A személyes adat csak meghatározott ideig tárolható. 



9.§ A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha 

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

adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik. 

 

2. cím 

Jogalap 

10.§ Személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvényi 

felhatalmazás alapján. 

11.§ A 16. életévét betöltött kiskorúra az Infotv.-ben meghatározott speciális szabályok 

vonatkoznak. 

12.§ Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a 

személyes adatok nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra 

hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges, szóban vagy írásban. Kétség esetén azt kell 

vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

13.§ Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét 

és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát valamint az adatkezelő személyét az 

adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

IV. RÉSZ 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

14.§ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés 

kivételével - törlését vagy zárolását. 

15.§ 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

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

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

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

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 



16.§ Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős 

útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 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. 

17.§ Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 

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

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró, 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

18.§ Az 16.§ és a 17.§ szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek 

alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály 

korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok 

esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. 

19.§ Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

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

megadni a tájékoztatást. 

20.§ A 19§ foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 

adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött 

szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat 

jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

21.§ Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben 

tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, 

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

felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az 

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

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

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

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; 



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

törlést törvény nem zárja ki; 

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

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

23.§ A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon 

személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály 

értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

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

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

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

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

nem állapítható meg egyértelműen. 

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

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

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

sérti. 

27.§ Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 

a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 

és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről. 

 

V. RÉSZ 

AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE 

28.§ Aki az egyesülethez az alapszabályban meghatározott formában csatlakozni szeretne, az 

adatkezelés előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

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

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

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján 



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

az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

29.§ Az érintettre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz a tagsági belépési nyilatkozat. (1. 

melléklet) 

 

VI. RÉSZ 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

30.§ Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

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

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

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

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

31.§ A tiltakozási eljárásra vonatkozó szabályok tekintetében az Infotv. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

32§ Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot 

ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből 

nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján 

bárki megismerhesse. 

33.§ A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 

nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok 

megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni 

 

VII. RÉSZ 

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA 

34.§ Jelen szabályzat az egyesülettel: 

a) tagsági 

b) pártolói tagsági 

c) egyéb szerződéses vagy más jognyilatkozattal létrejött jogviszonyban álló természetes 

személyekre vonatkozik. 

 



 

VIII. RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

35.§ Az alapszabályzatra tekintettel az adatvédelmi szabályzatot az egyesület Közgyűlése 

fogadja el. 

36.§ Az adatvédelmi szabályzat a szabályzat elfogadását követő napon lét hatályba. 

37.§ Az elfogadott szabályzatot az Egyesület honlapján, az elfogadást követő 15 munkanapon 

belül közzé kell tenni. 

38.§ A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az Infotv. szabályai az irányadóak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Melléklet 1 – Tagsági/pártolótagsági belépési nyilatkozat) 

 

TAGFELVÉTEL 

_________________________ kérte a Kiss Mária Hortensi Honismereti Körbe 

tagsági/pártolótagsági* felvételét. 

A belépéshez szükséges adatai: 

Lakcíme:___________________________________________________________________ 

Elérhetősége: @:______________________________________________ 

  Telefon:_________________________________________ 

(A megfelelő döntés bekarikázandó) 

- Tagságunk felvételét nem támogatja. 

- Tagságunk felvételét támogatja, így a Kiss Mária Hortenisa Honismereti Kör teljes 

jogú tagjává vált, amit aláírásunkkal igazolunk. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Kelt.:  

 

P.H. 

 

*-gal jelölt résznél a nem kívánt törlendő 

Tájékoztató 

Tájékoztatom az egyesületbe felvételét kérő személyt, hogy a felvételi lapban megjelölt 

személyes adatokra az egyesületüknek a felvételhez illetve a kapcsolattartáshoz van szükség, 



azt az egyesület adatvédelmi szabályzatában valamint az vonatkozó  jogszabályban 

meghatározott módon kezeli. Az adatvédelmi szabályzat az egyesület honlapján elérhető. 

 


