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Adatkezelési szabályzat 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

(2016. április 27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) értelmében a Káli-Medence Környezetvédelmi Társaság 

(a továbbiakban: Egyesület) az alábbi szabályzatot alkalmazza a személyes adatok kezelésekor. 

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja meghatározza, hogy az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal 

együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja. 

Az Egyesület – civil szervezetként – tevékenységéből adódóan, az egyesület tagjainak, 

mint természetes személyeknek rögzíti azokat a személyes adatait, melyek a 

kapcsolattartás céljából elengedhetetlenül szükségesek. 

Az Infotv. 3. § 1. pontja rögzíti, hogy az érintett, bármely információ alapján azonosított vagy 

azonosítható természetes személy. Ezen szakasz 1a. pontja szerint azonosítható természetes 

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

azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Az Infotv. 3. § 2. pontja kimondja, hogy a személyes adat az érintettre vonatkozó bármely 

információ. 

Az Egyesület nyilvántartásában az egyesületi tag személyes adatainak rögzítése, a tag 

– mint érintett személy – azonosítására szolgál. 

Az azonosító adatok a következők: név; lakcím; telefonszám; elektronikus levelezési cím. 

Az azonosító adatok az egyesületi tagsági jogviszony létrejöttével az Egyesület – mint 

adatkezelő – adatbázisába kerülnek. Ez összhangban van az Infotv. 4. § (1) bekezdésében 

foglaltakkal, miszerint a személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű 

célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Az Infotv. 3. § 3. pontja nevesíti, hogy különleges adat a személyes adatok különleges 

kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 

valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok. 
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Az Egyesület különleges adatokat nem gyűjt, nem rögzít. Az Egyesület, mint adatkezelő, 

különleges adatok kezelésére nem jogosult, így érvényesül az Infotv. 4. § (2) bekezdésében 

megfogalmazott biztosíték, hogy csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a 

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint az 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. 

Az Egyesület, környezetvédelmi tevékenységi köréből adódóan, az egyesületi tag 

természetes személy azonosító adatait a tagsági jogviszony ideje alatt őrzi meg. Ez a vállalt 

kötelezettség az Infotv. 4. § (3) bekezdésén alapul, miszerint a személyes adat az adatkezelés 

során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 

érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 

feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az Infotv. 4. § (4) és (4a) bekezdéseiben foglaltak szerint az adatkezelés során biztosítani kell 

az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - 

naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így 

különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések 

alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. 

Ennek érdekében az Egyesület az egyesületi tag személyes adatait elektronikus formában 

és papír alapon tárolja. Az elektronikus nyilvántartásról biztonsági másolatot készít az 

adatvesztés elkerülése érdekében. Az elektronikus és manuális adattároláshoz az 

Egyesületen kívül másnak hozzáférési jogosultsága nincs. Ezzel biztosítva az Infotv. 25/I. § 

(1) bekezdésében rögzítetteket, miszerint az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes 

adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak 

érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak 

kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. 

Az Egyesület adatfeldolgozását szerződött könyvelő végzi. A könyvelő a tagsági jogviszonnyal 

kapcsolatos adatokat nem kezeli, csupán a pénzügyi tranzakciók könyvelését végzi a számviteli 

törvényben foglaltak szerint. 

Az Infotv. 25/I. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint az adatkezelő és tevékenységi körében 

az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja egyebek mellett 

az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadását, az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozását, az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, 

módosításának vagy törlésének megakadályozását, az adatkezelő rendszerek jogosulatlan 
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személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását. 

Biztosítja továbbá azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag 

a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, azt, hogy 

ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján 

mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére, azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, a személyes adatoknak azok 

továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, 

másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását, azt, hogy üzemzavar esetén 

az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt, hogy az adatkezelő rendszer 

működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt 

személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

Az Infotv. 25/I. § (4) bekezdése kimondja, hogy a különböző nyilvántartásokban elektronikusan 

kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az 

adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt 

adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és 

az érintetthez rendelhetők. 

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az elektronikus nyilvántartása 

biztonságos és sérülésmentes legyen. Informatikai korszerűsítés esetén gondoskodik arról, 

hogy minden személyes adat megtekinthető legyen, ennek érdekében intézkedéseket tesz 

biztonsági másolat készítésével. Nagy hangsúlyt helyez arra, hogy adathordozón szállított 

nyilvántartása illetéktelen személy birtokába ne kerülhessen. Ügyel arra, hogy a papír 

alapon tárolt adatok ne legyenek hozzáférhetők jogosulatlan személyek számára. 

Az Infotv. 38. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) autonóm államigazgatási szerv. Ezen 

szakasz (2) és (2a) bekezdései szerint a Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, 

valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli 

szabad áramlásának elősegítése. Az általános adatvédelmi rendeletben [GDPR] a felügyeleti 

hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó 

jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben [GDPR] és e törvényben 

meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja. 

Jelen szabályzatban rögzítettek betartása az Egyesületnek jogszabályi kötelezettsége. 

A szabályzat, továbbá az alkalmazandó GDPR és Infotv. rendelkezéseinek vélt, vagy valós 

megszegése esetén az érintett személy a Hatósághoz fordulhat. Ezt a védelmet az Infotv. 38. 

§ (3) bekezdésének b) pontja biztosítja, miszerint a Hatóság a (2) és (2a) bekezdés szerinti 

feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint különösen – többek között – az érintett 

kérelmére és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytat. 
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