ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

az alapító, rendes és pártoló tagok, illetve a
felvételt kérők személyes adatainak kezeléséhez

I.

Adatkezelő megnevezése

megnevezés: Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület
rövidített megnevezés: Hunnia Kuvasz Egyesület (t:Egyesület)
adatkezelő képviselője: mindenkori egyesületi elnök
beosztás: elnök
e-mail cím: iroda@hunniakuvasz.org
székhely: 6763 Szatymaz, II. körzet 1976/8.
adószám: 19065753-1-06
bírósági bejegyzésszám: 06-02-0003356

II.

Jogszabályi háttér

Az Egyesület belépési nyilatkozatában, valamint a működés
során megadott személyes adatok (pl. név, elérhetőség stb.)
kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETE (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.)
• • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(a továbbiakban: Civil tv.)

Az Egyesület az alábbi adatokat kezeli a
belépéskor, és a tagok nyilvántartása során
III.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és

jogalapja:

személyes adat

családi- és utónév

születési hely, idő

anyja neve

lakcím
e-mail

adatkezelés célja

adatkezelés
jogalapja

azonosítás, tagsági
jogszabályi
jogviszony igazolása,
kötelezettség
számlázás, közgyűlés
teljesítése
jelenléti íve
jogos érdek,
a lehetséges
tisztségviselők esetén
névegyezések miatti jogszabályi
pontos azonosítás
kötelezettség
teljesítése
jogos érdek,
a lehetséges
tisztségviselők esetén
névegyezések miatti jogszabályi
pontos azonosítás
kötelezettség
teljesítése
azonosítás, tagsági
jogszabályi
jogviszony igazolása,
kötelezettség
számlázás, közgyűlés
teljesítése
jelenléti íve
kapcsolattartás,
önkéntes hozzájárulás

értesítések az

egyesületi tagsági
jogviszony keretén
belüli jogok és
kötelezettségek
gyakorlásával
kapcsolatban
kapcsolattartás,
értesítések az
telefonszám

aláírás

egyesületi tagsági
jogviszony keretén
belüli jogok és
kötelezettségek
gyakorlásával
kapcsolatban
a nyilatkozatok és
jegyzőkönyvek,
jelenléti ívek
hitelességének
biztosítása

önkéntes hozzájárulás

jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Speciális adatok: a célszerinti tevékenységi területhez köthető
adatok (pl: kennelnév, reg. szám, székhely, tartási hely,
származási igazolások, egészségügyi igazolások, stb.) A speciális
adatokat a Hunnia Kuvasz Egyesület birtokolja, kezeli.
Harmadik személynek való továbbadására csakis
felhatalmazással jogosult. Az Egyesület pályázataiban ezeket
használja tagjai érdekében, azok érdekének képviseletében. Ez
a jogosultsága a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagság
elfogadásával keletkezik.
A Hunnia Kuvasz Egyesületbe történő jelentkezés során
megadott adatok kizárólag az Egyesület működésével

kapcsolatban, a hatályos jogszabályoknak, valamint az
Egyesület Alapszabályának foglaltaknak megfelelően a tagsági
kérelmet benyújtók azonosításához, a tagokkal való
kapcsolattartás, és az Egyesület feladatainak ellátása céljából
szükségesek, azokat más célra (marketing tevékenység) nem
használjuk fel.
A kapcsolattartás adatai (email cím, telefonszám) megkönnyítik
és gyorsítják a tagokkal történő kommunikációt, de megadásuk
minden esetben önkéntes, nem feltétele a belépésnek és a
tagsági viszony fenntartásának.
A tagsági jogviszony létrehozása céljából a belépési kérelem
során az adatokat Ön önkéntesen adja meg, azok kezeléséhez
önkéntesen hozzájárul, tekintettel arra, hogy Ön szabad
akaratelhatározásból nyújtotta be tagfelvételi kérelmét az
Egyesületbe. Amennyiben a kérelmét még az elbírálása előtt
visszavonja, az azon megadott adatokat haladéktalanul
töröljük.
Amennyiben Ön nem adja meg a tagsági jogviszony
igazolásához és a számlázáshoz szükséges adatokat a belépési
nyilatkozaton az Egyesületbe történő felvételt az Elnökség
megtagadja.
A tagsági jogviszony létrejöttével az Egyesület az Ön adatait az
Egyesület a számára előírt jogi kötelezettség teljesítése
érdekében, illetve az Egyesület jogos érdekében kezeli, melyet
Ön a tagsági kérelem benyújtásával tudomásul vesz.

2. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által a tagsági jogviszony létrehozásához megadott
adatok kezelésére – az e- mail cím és a telefonszám kivételével
–az Ön tagsági jogviszonyának biztosítása, valamint az
Egyesület jogszabályszerű működése érdekében az Egyesület
jogutód nélküli megszűnéséig kerül sor.
A számlázáshoz szükséges adatokat az Egyesület jogszabályi
kötelezettség teljesítésére tekintettel a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig köteles tárolni.
Az Ön e-mail címe és telefonszáma kezelése a tagsági
jogviszonya megszűnéséig, vagy az ehhez adott hozzájárulása
visszavonásáig tart.
Az adatokhoz való hozzáférés és az
adatbiztonsági intézkedések
IV.

1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyesület
Elnöksége, a Felügyelő Bizottság tagjai és az Egyesület
munkatársai kezelik, kizárólag az Egyesület
működésével kapcsolatos feladataik ellátása során. A megadott
adatokat az Etikai és Jogorvoslati Bizottság tagjai feladataik
ellátáshoz szükséges mértékben kezelhetik.
Amennyiben az Egyesület a könyveléssel külső szolgáltatót bíz
meg, a számlázáshoz szükséges adatokat a feladat ellátásával
megbízott szolgáltató és munkatársai megismerhetik.
Az Egyesület csak abban az esetben adja át az Ön személyes
adatait harmadik személynek, ha arra jogszabály, vagy az Ön
hozzájárulása feljogosítja. Ilyen szerv az Egyesületet
nyilvántartó bíróság, az ügyészség, valamint meghatározott

hatósági ellenőrzési, nyomozati eljárás során az Állami
Számvevőszék, NAV és a rendvédelmi szervek.

2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyesület az Ön által a belépési nyilatkozatban megadott
személyes adatait elsősorban papír alapon, szükség esetén
elektronikus formában gyűjti, és saját irattárában őrzi. Az
Egyesület az adatok tárolásához harmadik személy
szolgáltatását nem veszi igénybe.
Az Egyesület megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy a személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
V.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az általános adatvédelmi rendelet III. fejezete alapján Önt a
tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik
meg:
- tájékoztatás-kéréshez

való jog

- helyesbítéshez való jog,
- korlátozáshoz

való jog (kapcsolattartás célját szolgáló adatai
vonatkozásában),
- törléshez való jog.
1. Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken
írásban információt

kérhet az Egyesülettől arról, hogy
•

mely személyes adatait,

•

milyen jogalapon,

•

milyen adatkezelési céllal,

•

milyen forrásból,

•

mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének az Egyesület 30 napon belül az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre küldött levélben tesz
eleget.

2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a
megadott személyes adatait módosítsuk. Ennek keretében
jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe vagy a
telefonszáma, vagy elírás történt az adatokban. A módosítást a
kérésének beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük.

3. Korlátozásához való jog(kapcsolattartás célját szolgáló

adatai vonatkozásában)
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a
kapcsolattartás célját szolgáló adatai vonatkozásában az
Egyesület, mint adatkezelő korlátozhatja az adatkezelést az
alábbi esetekben:

•

a) ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, az

•

b) az adatkezelés vélt jogellenesége miatt Ön ellenzi az

•

c) amennyiben az Egyesületnek már nincs szüksége a

•

d) amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

adatkezelő a személyes adatok pontosságának
ellenőrzéséig

adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényelheti azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4. Törléshez való jog

Az adatkezelés jellegéből fakadóan – a tagsági jogviszony
megszűnését követően a kapcsolattartás célját szolgáló

adatokat kivéve – nem áll módunkban a személyes adatai
törlése.
Az Egyesület jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges, hogy döntései jogszerűségének és alapszabályában,
szabályzataiban foglaltaknak megfelelő működésének
igazolása.A kapcsolattartáshoz önkéntesen megadott adatainak
(telefonszám, e-mail cím) törlését Ön bármikor kérheti az 1.
pontban megadott elérhetőségek igénybevételével. A törlésről
haladéktalanul intézkedünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati
lehetőségek
VI.

1. Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban a
lakóhelye szerint illetékes bírósághoz forduljon az
adatkezeléssel kapcsolatos jogai védelme érdekében.
2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Hatóság a panaszokat csak abban az esetben
vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett
bejelentését megelőzően már megkereste az
Egyesületet a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt
jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36
(1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VII.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési
tájékoztatót a tagok előzetes értesítése nélkül, egyoldalúan
módosítsa.

Érvényes: 2018.12.28-tól visszavonásig.

