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A DUNAKESZI DIÓFA NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A szabályzatot a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesületének elnöksége a 2017. május 15-én tartott
elnökségi ülésén elfogadta.

Készítésért felelős:
Jóváhagyó:

1.

Bojtor Szabolcs Levente
Gál Gellért Ákos
elnök

A szabályozás célja

Jelen adatkezelési szabályzat azért jött létre, hogy a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
(továbbiakban: DDNE) mint adatkezelő, a működése közben kapott adatok kezelését, felhasználását és
továbbítását a hatályos jogszabályokkal összhangban szabályozza, és erről az érintetteket tájékoztassa.
2.

A szabályzat tárgyi hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat a DDNE tagjai által megadott, a DDNE tagnyilvántartási rendszerében
tárolt és kezelt adatokra vonatkozik.
3.

A szabályzat személyi hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat személyi hatálya kiterjed a DDNE-vel munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi olyan természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, mely a DDNE-val kapcsolatos jogviszonyból eredően
személyes adatot kezel, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat hoz.
4.

Értelmező rendelkezések
 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
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azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

5.



különleges adat: a) 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, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;



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;



hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;



tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;



adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;



adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 adatok 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 adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;



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;

Adatkezelő

A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete (DDNE)
2120 Dunakeszi, Barátság útja 15. fszt/3.
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6.

Az adatkezelésért felelős személy

A DDNE adatkezeléséért, az adatkezelési szabályzat karbantartásáért a DDNE mindenkori választott elnöke
felelős. A tagnyilvántartóban tartalmazott adatok kezelését a DDNE tagsági ügyek kezelésével megbízott titkár
végzi.

7.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadság szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) megfelelő rendelkezései szerint az érintettek önkéntes hozzájárulása.

8. A kezelt személyes adatok köre
A belépéssel együtt kötelezően megadott:
− a tag neve (leánykori neve), születési dátuma, lakcíme, elérhetőségei; az általa nevelt gyermekek
neve, születési dátuma.
A belépéssel együtt választhatóan megadott:
− családi állapot, iskolai végzettség, szakképzettség, foglalkozás, munkahely (név, cím,
elérhetőség).
A DDNE különleges adatokat nem kezel.
9.

Az adatkezelés célja és időtartama

A DDNE az adatokat kizárólag tagjainak nyilvántartása, a tagokat érintő információk eljuttatása,
(elektronikus) postázás, saját maga számára végzett vagy megrendelt kutatás céljából kezeli. Harmadik
személynek marketingcélokra a DDNE nem ad át adatokat. A DDNE e-maillistáira a tagok önkéntes
adatszolgáltatással iratkozhatnak fel.
Az adatkezelés időtartama az egyesület fennállásának időtartamával azonos.
10. Az adatkezelés módszere
A DDNE-ben az adatkezelés, -tárolás az alábbi módokon történik:
−
−
−
−

nyomtatott irat,
elektronikus adat,
elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
a DDNE honlapján (noe.dunakeszi.hu) elhelyezett elektronikus adat, fénykép.

11. Az adatok továbbításának rendje
Az adattovábbításra vonatkozóan az Elnök a következő irányelveket tartatja be:
−

a DDNE a saját maga számára végzett kutatás esetén a kutatást, megkérdezést lebonyolító
kérdezőbiztosoknak a tagok személyes adatait kizárólag a személyes megkeresés és/vagy a
kutatásban való összesítés céljára megfelelő titoktartási nyilatkozat átvétele mellett adhatja ki.
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−
−

ha a tagoknak küldött levelek postázását külső cég végzi: a postázáshoz szükséges adatokat (a
tagok tagsorszámát, nevét, lakcímét és gyermekeik számát) a DDNE bocsátja a cég
rendelkezésére. Az adatok kezelését a cég saját adatkezelési szabályzata alapján végzi.
A fentieken kívül a DDNE harmadik személynek az adatokat kizárólag azonosításra alkalmatlan
módon, statisztikai adatgyűjtés céljából adja át, adatbázisát vagy annak egy részét egyébként nem
bocsátja harmadik személy rendelkezésére.

12. Adatkezelési tájékoztatás
A DDNE honlapján közzéteszi az adatvédelmi szabályzatot; ebben tájékoztatja az érintetteket az adataik
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás tartalmazza az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogait és jogorvoslati lehetőségeit is.
13. Tiltakozás
Az érintettek tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Tiltakozni a DDNE elnökségéhez személyesen, postai vagy elektronikus úton eljuttatott levélben lehet. A
DDNE elnöksége a kézbesítés után köteles haladéktalanul felfüggeszteni az adatkezelést, majd legkésőbb
a soron következő elnökségi ülésen a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a tiltakozót írásban
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.
14. Törlés
A DDNE az érintett külön, írásban benyújtott (személyesen átadott, postai úton, illetve e-mailben
elküldött) kérésére törli az elektronikusan vezetett tagnyilvántartóból az érintettre vonatkozó adatokat. A
papíralapú belépési nyilatkozatot a DDNE továbbra is megőrzi, azonban az azon szereplő adatokat csak
jogszabályon alapuló megkeresés esetében használhatja fel. A DDNE automatikusan nem törli az
adatokat, a tagsági jogviszony megszűnésekor sem. A tag státusza kilépett lesz a nyilvántartásban, adatai
azonban továbbra is hozzáférhetők maradnak.
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15. Vonatkozó jogszabályok
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról.
16. Érvényesség
A szabályzat visszavonásig érvényes.
Mellékletek
1. sz. melléklet (belső használatra): MUNKAVÁLLALÓKRA, MEGBÍZOTTAKRA,
ÖNKÉNTESEKRE ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT VÉGZŐKRE VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
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