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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, mint általános adatvédelmi rendelet 

(GDPR) előírásai alapján a Fenyvesliget Egyesület elnöke és vezetősége az egyesület működésével 

kapcsolatosan birtokába jutott személyes adatok nyilvántartásba vételét és kezelését az alábbiak szerint 

szabályozza. 

Az Egyesület adatkezelőként maximálisan tiszteletben tartja a tagok személyes adatainak védelmére 

előírt rendeleteket, a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat és elkötelezett ezen adatok mindenkori 

diszkrét kezelése mellett. 

 

Az adatkezelő: 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely a személyes adatok kezelésének célját önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. 

 

Az adatkezelő adatai: 

Név:   Fenyvesliget Egyesület 

Cím:   2143 Kistarcsa, Rozmaring u. 9. 

Web:   www.fenyvesliget.com 

Képviselő:  Osztrogonácz Ivó, Elnök 

Kapcsolattartó: Piti Róbert, Titkár 

e-mail:   fenyvesliget@gmail.com 

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, 

így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor. 

 

 

 

http://www.fenyvesliget.com/
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A személyes adat: 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. 

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

például név, helymeghatározó adat alapján egy vagy több szempontból azonosítható. 

 

Adatfeldolgozás: 

Az adatokat a tagsági kérelem benyújtásakor a kérelmező személyesen, írásban adja meg. Ezen 

adatokat ezt követően a Titkár és a Kincstárnok rögzíti a nyilvántartásokban. 

 

Az adatkezelés célja: 

A regisztrált tagok egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, elektronikus 

levelek kiküldése, az érintettek tájékoztatása az aktuális információkról, hírekről, szükség esetén 

kapcsolatfelvétel. 

 

A kezelt adatok köre: 

Név (vezetéknév és keresztnév), lakcím, e-mail cím, telefonszám, tagsági viszony kezdetének- és 

megszűnésének dátuma. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő a jogszerűen tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása 

alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett külön kérésére 

törlésre kerülnek. 

 

A személyes adatok módosításával, törlésével kapcsolatban: 

Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat). Az érintett kérheti 

személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy módosítását a hírlevélben és a Weboldalon 

található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni. Az Adatkezelő az érintett által 

kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről e-mailben értesíti az érintettet. 

 

Adatbiztonság: 

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok 

biztonságos, illetéktelen hozzáférés elleni kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, 

működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja. 
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Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az Egyesület törvényes képviselője, illetve az Egyesület vezetősége, választott tisztviselői a feladatuk 

ellátásához szükséges mértékig. 

Az Egyesület a kezelt adatokat teljeskörűen, nyilvánosan nem jeleníti meg, harmadik félnek kizárólag 

az érintett előzetes írásos beleegyezése esetén adja át. 

 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása: 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatokra. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. A mindenkor érvényes adatvédelmi 

szabályzat az egyesület honlapján mindenkor megtekinthető, de kérésre az Adatkezelő a tagok 

rendelkezésére is bocsátja. 

 

Az Érintettek jogai: 

1. A hozzáférés joga:  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes kiegészítését. 

3. A törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.  

4. Az elfeledtetéshez való jog: 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.   

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 
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• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,  de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 

ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.   

7. A tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, 

vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: 

A Fenyvesliget Egyesület nem használhatja fel a birtokába került személyes adatokat közvetlen 

üzletszerzés érdekében. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság feladatait ellátja: 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: +36-1/391-14-00 

e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web:  www.naih.hu 

 

Az adatvédelmi szabályzat 2018. június 1-én lépett hatályba. 

 

 

    Osztrogonácz Ivó 

Elnök 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

