A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
Adatvédelmi Tájékoztatója

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 szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: Rendelet)
előírja, hogy az Adatkezelő – jelen esetben a MISZJE - megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
továbbá hogy az Adatkezelő – jelen esetben a MISZJE – elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján A MISZJE az érintett személy részére, kérése
esetén, megküldi.
A MISZJE adatkezelési szabályzata a honlapján, az alábbi linken folyamatosan elérhető:
http://www.miszje.hu/tartalom/szabalyzatok,-jegyzokonyvek,-koltsegvetesek,-beszamolok

1. Az adatkezelő megnevezése
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Név: Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
Székhely: 1091 Budapest Üllői út 25.
Nyilvántartási szám: 01-02-0012874
Adószám: 18196456-1-43
Képviselő: Mészáros Sándor elnök, Kollár Árpád igazgató
Telefonszám: +36 20 505 7787
Postacím: 1401 Budapest, Pf. 166.
Iroda: 1091 Budapest Üllői út 25. IV. em. 427.
E-mail cím: miszje@miszje.hu
Honlap: www.miszje.hu
(a továbbiakban: Egyesület)

2. Az adatfeldolgozók megnevezése

A Rendelet 4. cikk 8. pontjának megfelelően adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Egyesület nevében személyes
adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése,
de szükséges a tájékoztatása. Az Egyesület adatfeldolgozói és ezek elérhetőségei az alábbiak:

2.1. Bérszámfejtő
Az Egyesület az 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) 23/A. § (1) bekezdésében
meghatározott díjak kifizetéséhez és a nem jogosultjai számára fizetendő bérek és egyéb
összegek kifizetéséhez szükséges bérszámfejtések elvégzéséhez vele munkavégzésre
irányuló, munkaviszonytól eltérő más jogviszonyban álló adatfeldolgozót (továbbiakban:
bérszámfejtő) vesz igénybe.
Név: BAU-CONT 2000 Bt.
Székhely: 1024 Budapest, Ezredes utca 13.
Cégjegyzékszám: 01-06-728995
Adószám: 20582685-2-41

2.2. Könyvtári adatfeldolgozó
A MISZJE a díjak Szjt. 23/A. § (5) bekezdése szerinti felosztáshoz (továbbiakban:
felosztás) vele munkavégzésre irányuló, munkaviszonytól eltérő más jogviszonyban álló
adatfeldolgozót vesz igénybe.
Név: ComNest Kft.
Székhely: 6722 Szeged, Béka utca 2. C. ép.
Cégjegyzékszám: 06-09-013357
Adószám: 14570489-2-06
Képviseletére jogosult: Szabó Endre, Minkó Mihály

2.3. Adatbázis fejlesztő
Az MISZJE számára fejlesztett adatbázis-kezelő program frissítésére és fejlesztésére vele
munkavégzésre irányuló, munkaviszonytól eltérő más jogviszonyban álló adatfeldolgozót vesz
igénybe.
Név: BOKO-MARU Számítástechnikai Bt.
Székhely: 1163 Budapest, Lipcse utca 2.
Adószám: 28248241-1-42
Cégjegyzékszám: 01 06 115434
Képviseletére jogosult: Ober Tamás

2.4. Postai szolgáltatások
Az Egyesület a postai úton küldendő leveleket kézbesítéséhez szükséges személyes
adatokat (érintett neve, címe) feltünteti a borítékokon.
A postai szolgáltatásokat a Magyar Posta végzi.
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
Telefon: +36-1-767-8200
FAX: 06-46-320-136
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webcím: http://www.posta.hu
Képviseletére jogosult: Rácz György Tamásné, dr. Károlyi László

3. A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

3.1. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások
biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
3.1.1.

Az Egyesület munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén munkaviszony
létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi
adatait:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

név, születési név,
születési ideje, helye,
anyja neve,
lakcíme, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
állampolgársága,
adóazonosító jele, TAJ száma, személyi igazolvány száma,
nyugdíjas munkavállaló esetén nyugdíjas törzsszám,
telefonszám, e-mail cím,
bankszámlaszáma,
munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkakör,
iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
önéletrajz,
munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
a munkavállaló munkájának értékelése,
a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa,
a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése
magán nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat,
a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat

3.1.2.

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
2012. évi I törvényben (továbbiakban Mt.) meghatározott jog, vagy kötelezettség
teljesítése céljából kezel.

3.1.3.

A jelen tájékoztató 3.1.1. és 3.1.2. pontjában meghatározott személyes adatok
címzettjei az Egyesület Elnöke, az Igazgató, az Egyesület munkaügyi feladatokat
ellátó munkavállalói és a jelen tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott
bérszámfejtő.

3.1.4.

A jelen tájékoztató 3.1.1. és 3.1.2. pontjában szereplő adatok tárolásának időtartama
a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

3.1.5.

Az érintettel munkavállalóval a jelen tájékoztató 3.1.1. és 3.1.2. szerinti adatkezelés
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a
munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet

3.2.

munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó
szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A
vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az
alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen
eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését,
akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos
jogszabályhelyről is.
3.2.1.

A jelen tájékoztató 3.2. pontjában leírt esetben kezelhető személyes adatok köre a
munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

3.2.2.

A jelen tájékoztató 3.2. pontjában leírt esetben történő adatkezelés jogalapja a
munkáltató jogos érdeke.

3.2.3.

A jelen tájékoztató 3.2. pontjában leírt esetben történő adatkezelés célja a
munkaviszony létesítése, fenntartása, és a munkakör betöltése.

3.2.4.

A jelen tájékoztató 3.2. pontjában leírt esetben történő adatkezelés címzettjei,
illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók,
illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. Az a munkáltató jogköröket
gyakorló Igazgató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A
vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban az Igazgató nem
ismerheti meg.

3.2.5.

A jelen tájékoztató 3.2. pontjában leírt esetben történő adatkezelés időtartama: a
munkaviszony megszűnését követő 3 év.

3.3. A felvételre jelentkező munkavállalók személyes adatainak, pályázatainak és
önéletrajzainak kezelése során az Egyesület által kezelhető személyes adatok köre: a
természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok,
fénykép, telefonszám, e-mail cím, ha van, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.

3.3.1.

A jelen tájékoztató 3.3. pontjában leírt esetben történő adatkezelés célja a
jelentkezés és a pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az
érintettet jelentkezőt tájékoztatni kell arról, ha az Igazgató nem őt választotta az
adott állásra.

3.3.2.

A jelen tájékoztató 3.3. pontjában leírt esetben történő adatkezelés jogalapja az
érintett hozzájárulása.

3.3.3.

A jelen tájékoztató 3.3. pontjában leírt esetben történő adatkezelés címzettjei,
illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület munkáltatói jogok gyakorlására jogosult
Igazgatója és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

3.3.4.

A jelen tájékoztató 3.3. pontjában leírt esetben történő adatkezelés során kezelt
személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki
nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait
is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

3.3.5.

Az Egyesület csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a
jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség
van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

3.4.Ha az Egyesület e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében,
hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató
képviseletében levelezzenek a Jogosultakkal, Tagokkal, más személyekkel, szervezetekkel.
A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
3.4.1.

A munkáltató jogköröket gyakorló Igazgató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát
és használatát rendszeresen – 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés
jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára
vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá az Mt. 8.§ és
52. § szakasza szerinti munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése. Az ellenőrzésre
az Igazgató, mint a munkáltatói jogkörök gyakorlója, jogosult. Amennyiben az
ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a
munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

3.4.2.

Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói
érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, az Egyesület részéről ki végezheti az
ellenőrzést, milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság
elvének betartása) és mi az eljárás menete, milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei
vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. Az
ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail

címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri
feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek
tartalmát az Igazgató korlátozás nélkül vizsgálhatja. Ha az Egyesület Adatkezelési
szabályzatának rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a
munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a
munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló
távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenőrzéskor az Igazgató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes
használata

miatt a

munkáltató a

munkavállalóval

szemben

munkajogi

jogkövetkezményeket alkalmazhat
3.4.3.

A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e nyilatkozatnak a 15. pontjában és az Egyesület Adatkezelési
szabályzatának 3. pontjában írt jogokkal élhet.

3.5.Az Egyesület által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát az Egyesület megtiltja, ezen eszközökön a
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. Az
Igazgató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök az Igazgató általi
ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az a jelen tájékoztató 3.4.1. pontjában
leírtak az irányadók.

3.6.Az Egyesület nem engedélyezi az Egyesület mobiltelefonjának magáncélú használatát, a
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és az Igazgató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat
ellenőrizheti. A munkavállaló köteles bejelenteni az Igazgatónak vagy az Irodavezetőnek,
ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható
le, hogy az Igazgató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót
arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye
felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a
munkavállaló viselje. Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a jelen
tájékoztató 3.4.1. pontjában leírtak az irányadók.

4. A szerződéshez kapcsolódó adatkezelés
4.1.Az Egyesület szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése
céljából kezeli a szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, igazolvány számát,
személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail

címét, honlap-címét és bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is,
ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: az Egyesület feladatkörrel
rendelkező munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama:
a szerződés megszűnését követő 5 év.

4.2.Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés
teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet az Egyesülettel megkötendő
szerződésben is.

4.3.Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
5. Jogi személy szerződő felek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
5.1.Az Egyesület által kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve,
telefonszáma, e-mail címe.

5.2.A személyes adatok kezelésének célja az Egyesület jogi személlyel szerződés teljesítése és
kapcsolattartás, jogalapja pedig az érintett hozzájárulása lehet.

5.3.A jelen tájékoztató 5.1. pontjában meghatározott személyes adatok címzettjei, illetve a
címzettek kategóriái: az Egyesület feladatkörrel rendelkező munkavállalói.

5.4.A személyes adatok tárolásának időtartama: az szerződéses kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

6. Jogosultak személyes adatainak kezelése
6.1.Az Egyesület a szabályzataiban, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben
(továbbiakban Szjt.) és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
szóló 2016. évi XCIII. törvényben (továbbiakban Kjkt.) foglalt közös jogkezelési tevékenységek
ellátása érdekében kezeli a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésre tekintettel járó díjak
(továbbiakban díjak) jogosultjainak (továbbiakban: Jogosultak) személyes adatait.

6.2. Az Egyesület közös jogkezelési tevékenysége keretében kezeli a Jogosultak szermélyes adatait
a díjak érvényesítése és a Kjkt. szerinti felosztása, kifizetése és szociális támogatások juttatása és
kifizetése céljából.

6.3.Az Egyesület a Kjkt. szerinti adatbázist tart fent, amelyre tekintettel kezeli a Jogosultak személyes
adatait. Az Egyesület adatbázisa nem közhiteles.

6.4.A Egyesület a Jogosultak következő személyes adatait kezeli: név, álnév (amennyiben van
ilyen), személyazonosításhoz szükséges más adat, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám,
e-mail cím, adószám/adóazonosító jel, TAJ szám, folyószámla szám, anyja neve, születési

hely és idő, a Jogosult (vagy örökhagyó) művének/műveinek címe, szerzőségi adatai,
kiadója, megjelenésének éve, terjedelme, ha van, nemzetközi azonosító száma. Ezen
túlmenően, amennyiben a Jogosult jogutódnak minősül, az Egyesület kezeli a jogutódlást,
illetve a vagyoni jogok megszerzését bizonyító jogerős közjegyzői végzéssel, öröklési
bizonyítvánnyal vagy bírósági ítélettel kapcsolatos személyes adatokat is.

6.5.Az Egyesület a honlapján nyilvánosan a Kjkt. 41. § (1) bekezdése és a Kjkt. 54. §-a szerint
a Jogosultak nevét teszi elérhetővé.

6.6.Az Egyesület jelen tájékoztató 6.1.-6.5. pontjában meghatározott adatkezelés jogalapja az
Szjt. és a Kjkt. előírásai, ezt meghaladóan pedig a Jogosult hozzájárulása.

6.7.Jelen tájékoztató 6.1.-6.5. pontjában meghatározott adatkezelés címzettjei az Egyesület
feladatkörrel rendelkező munkavállalói, a jelen tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott
bérszámfejtő és szükség esetén a jelen tájékoztató 2.3. pontjában meghatározott adatbázis
fejlesztő.

6.8.Jelen tájékoztató 6.1.-6.5. pontjában meghatározott adatkezelés időtartama a Jogosultak
hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve a jogszabályok és az Egyesület egyéb
szabályzatai által meghatározott leghosszabb ideig, a törvényi kötelezettség fennállásának
és általa történő teljesítésének időtartama alatt, kezeli a Jogosultak és a Tagok személyes
adatait.

6.9.Ha a Jogosult a Kjkt. szociális célú felhasználásokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő
szociális pályázat során, önként genetikai vagy egészségügyi adatot hoz az Egyesület
tudomására, az Egyesület az ilyen személyes adatokat, a pályázat elbírálását követően azonnal,
megsemmisíti és erről a Jogosultat előzetesen tájékoztatja vagy az ilyen személyes adatot
tartalmazó fizikai hordozót visszajuttatja az azt küldő Jogosultnak vagy Tagnak. A genetikai vagy
egészségügyi adatokat az Egyesület csak akkor kezelheti, ha az az érintett Jogosult akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításán alapul.

6.10. Kjkt. 48. § (3) bekezdésében szabályozott, az Szjt. 41/A. § (1) bekezdése és a 138/2014.
(IV. 30.) kormányrendelet szerinti, árva mű felhasználásához szükséges jogosultkutatás
során kötelezően megadandó tájékoztatás csak a Kjkt. által előírt személyes adatokat, a
(Jogosult neve és lakcíme vagy tartózkodási helye) tartalmazhatja. A tájékoztatás
megadásáról az Egyesület értesíti a Jogosultat.

7. Tagok személyes adatainak kezelése
7.1.Az Egyesület a szabályzataiban, az Szjt-ben és a Kjkt-ban foglalt közös jogkezelési
tevékenységek ellátása érdekében kezeli a díjak Jogosultjai mellett az Egyesület tagjainak
(továbbiakban: Tagok) személyes adatait.

7.2.Az Egyesület a közös jogkezelési tevékenysége keretében kezeli a Jogosultak mellett a Tagok
szermélyes adatait a díjak érvényesítése és a Kjkt. szerinti felosztása, kifizetése és szociális
támogatások juttatása és kifizetése céljából.

7.3.Az Egyesület kezeli Tagjainak személyes adatait annak érdekében, hogy tagságukból eredő
jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák.

7.4.Az Egyesület a Tagokról adatbázist tart fent, amelyben a Tagok következő személyes adatait
kezeli: név, születési név, adott esetben írói álnév, cím, e-mail cím, telefonszám. Az Egyesület
csak azon Tagjairól kezel több adatot, akik egyben Jogosultjai is.

7.5.Az Egyesület kezeli a Tagok tagsági jogai és kötelezettségei gyakorlásával kapcsolatos
egyéb személyes adatokat, így például a betöltött tisztségekre vonatkozó személyes
adataikat. Az Egyesület a honlapján nyilvánosan csak a Tagok nevét teszi elérhetővé.

7.6.Az Egyesület jelen tájékoztató 7.1.-7.5. pontjában meghatározott adatkezelés jogalapja a
Kjkt. előírásai, ezt meghaladóan pedig a Tag hozzájárulása.

7.7.Jelen tájékoztató 7.1.-7.5. pontjában meghatározott adatkezelés időtartama a Tag
tagságának megszűnését követő 5 év.

7.8.Jelen tájékoztató 7.1.-7.5. pontjában meghatározott adatkezelés címzettjei az Egyesület
feladatkörrel rendelkező munkavállalói.

7.9. Ha a Tag a Kjkt. szociális célú felhasználásokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő szociális
pályázat során, önként genetikai vagy egészségügyi adatot hoz az Egyesület tudomására, az
Egyesület az ilyen személyes adatokat, a pályázat elbírálását követően azonnal, megsemmisíti és
erről a Jogosultat vagy Tagot előzetesen tájékoztatja vagy az ilyen személyes adatot tartalmazó
fizikai hordozót visszajuttatja az azt küldő Jogosultnak vagy Tagnak. A genetikai vagy
egészségügyi adatokat az Egyesület csak akkor kezelheti, ha az az érintett Tag akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításán alapul.
Az Egyesület az olyan Tagnak, akinek a nevezett szociális pályázata során meghatározott
összeget fizet ki, a jelen tájékoztató 7.4. pontjában meghatározott személyes adatokon kívül,
adott esetben kezeli a Tag bankszámlaszámát is. Az Egyesület a 7.4. ponton és a genetikai
és az egészségügyi adatok körén kívüli személyes adatokat a kifizetést követően 5 éven át
őrzi meg.

7.10. Az Egyesület Tagjainak névsorát a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően
megküldi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Fővárosi Törvényszéknek.

8. Regisztráció az Egyesület honlapján
8.1. Az Egyesület Jogosultjai és Tagjai az Egyesület honlapján az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai honlapon keresztül történő

kezeléséhez. Tilos a négyzet előre történő bejelölése. Az Egyesület a személyes adatokat a
Jogosult vagy a Tag által meghatározott körben és ideig teheti megfelelő biztonsági
intézkedésekkel védett, egyéni titkos belépési azonosítót alkalmazó internetes felületén
hozzáférhetővé. Ezen személyes adatokat – saját belépési kód alkalmazásával kizárólag – a
Jogosult, a Tag, az Egyesület munkavállalója vagy – szükség esetén - az Egyesülettel
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban állók láthatják.

8.2.Ha a Jogosult vagy Tag az Egyesület honlapján történt regisztrációját a miszje@miszje.hu e-mail
címre küldött egyoldalú nyilatkozatával megszünteti, az elektronikus üzenet megérkezését
követő 8 munkanapon belül az Egyesület köteles a regisztrációt megszüntetni és ezzel
egyidejűleg, ennek megtörténtéről a Jogosultat vagy Tagot elektronikus formában értesíteni.

8.3.A kezelhető személyes adatok köre a jelen szabályzat 6.4. pontjában felsorolt személyes
adatok.

8.4.A személyes adatok kezelésének célja Közös jogkezelési tevékenysége keretében kezeli a
Jogosultak és a Tagok szermélyes adatait az Szjt. 23/A. §-ban meghatározott díjak érvényesítése
és a Kjkt. szerinti felosztása, kifizetése és szociális támogatások juttatása és kifizetése céljából.

8.5.Az adatkezelés jogalapja az Szjt. vagy Kjkt. előírása, ezt meghaladóan az érintett hozzájárulása.
8.6.A személyes adatok címzettjei az Egyesület feladatkörrel rendelkező munkavállalói,
szükség esetén jelen tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott bérszámfejtő és 2.3.
pontjában meghatározott adatbázis fejlesztő.

8.7.A személyes adatok honlapon történő tárolásának időtartama: a regisztráció fennállásáig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

9. Adatkezelés az Egyesület Facebook oldalán
9.1.Az Egyesület nem kezeli a Facebook oldalán, a látogatók által közzétett semmilyen
személyes adatot. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei
irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület törli a posztot
vagy a hozzászólást.

10. . Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
10.1. Az Egyesület szükség esetén jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a
szerződéses kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A
kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a
alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.

10.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.

10.3. A személyes adatok címzettjei az Egyesület adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

11. Kifizetői adatkezelés
11.1. Az Egyesület jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel a 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 7.§ 31. pontja
szerinti kifizetői kapcsolatban áll. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt
fűznek, az Egyesület kezelheti a munkavállalók 1995. évi CXVII törvény (továbbiakban
Szja.) 40. §- a szerinti egészségügyi és az Szja. 47. § (2) b) pontja szerinti szakszervezeti
tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés céljából.

11.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.

11.3. A

személyes

adatok

címzettjei

az

Egyesület

adózási,

bérszámfejtési,

társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és a jelen tájékoztató 2.1.
pontjában meghatározott bérszámfejtő.

12. Maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
12.1. Ha az Egyesület az 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Levéltári törvény) 3. § j)
pontja szerinti maradandó értékűnek minősülő iratait kezeli, azt jogi kötelezettsége
teljesítése jogcímén teszi abból a célból, hogy az Egyesület irattári anyagának maradandó
értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is
fennmaradjon. Az adattárolás a közlevéltár részére történő átadásig történik.

12.2. A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.

13. Hírlevél
13.1. Az Egyesület, ha a Jogosult, a Tag vagy más érintett személyes adatai kezeléséhez
kifejezetten erre vonatkozólag vagy erre vonatkozóan is, előzetesen hozzájárult, rendezvényeiről
hírlevelet küldhet számukra.

13.2. Ha a Jogosult, a Tag vagy más érintett a hozzájárulását nem szerződésben, hanem az
Egyesület honlapján adja meg, akkor az erre vonatkozó feliratkozás során, az erre vonatkozó
négyzet bejelölésével teheti azt meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Egyesület mindenkori adatkezelési
tájékoztatóját és az adatvédelmi szabályzatát egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről
a Jogosult, a Tag vagy más érintett írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor
leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden
adatát haladéktalanul törölni kell, kivéve azokat, amelyek kezelését jogszabály előírja.

13.3.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,

keresztnév), e-mail címe.

13.4. A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél kiküldése.
13.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
13.6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület feladatkörrel
rendelkező munkavállalói.

13.7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy
az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az Egyesület nem törli azokat
a személyes adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi.

14. Az Egyesület honlapja által használt cookie-k (sütik)

A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie-knak számos fajtája létezik. Két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik
az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó
eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Uniós jog alapján cookie-kat
(kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a
felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

14.1. Az Egyesület honlapján használ feltétlenül szükséges, munkamenet (session)
cookie-kat. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Egyesület weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A sütik
feladata megkönnyíteni az Egyesület honlapjának használatát és minőségi
felhasználói élményt biztosítani.
14.1.1. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális
látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
14.1.2. A sütik célja: Megjegyzi a böngésző munkamenetének kezdetét annak
érdekében, hogy felgyorsítsa a használatot, és a weboldal válaszreakciója
gyorsabb legyen.
14.1.3. A kezelt adatkör: PHPSESSID
14.1.4. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
14.1.5. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
14.2. Az Egyesület nem használ a weboldalán viselkedés figyelő vagy harmadik fél
által elhelyezett cookie-kat.
14.3. Állandó cookie-kat az Egyesület a honlapján csak akkor használ, ha azok az
adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen cookie-kat
a felhasználó bármikor törölni tudja a gépéről.
14.3.1. Ezen sütik adatkezelésének időtartama: 30 nap
14.3.2. A kezelt adatkör: A munkamenet információk a felhasználói fiókra
vonatkozóan, amelyeket a bejelentkezési folyamat részeként állít be a
honlap, sikeres bejelentkezés után, amely ezt megelőzően üres. Ezek a
következők:
[menu_url] – amely, azt mutatja meg, hogy honnan érkezett a bejelentkezés
a miszje.hu oldalon belül ('bejelentkezes' menüpont)
[user_id1] - miszje.hu regisztrációkor generált automatikus azonosítószám
[email1] - bejelentkezett felhasználó email címe

[nickname] - felhasználó nickneve ( A regisztrált felhasználó, a miszje.hu
oldalon használt felhasználóneve)
14.3.3. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
14.3.4. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
14.4. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében az Egyesület
honlapjának első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy
a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha
a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken
keresztül utalnak az adatvédelmi tájékoztató és jelen szabályzat elérhetőségére.
14.5. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.
15. Az adatkezeléssel érintettek jogai

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglalva találhatóak az
érintett Rendeletben meghatározott jogai, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes
tájékoztatást az érintettek az Egyesület Adatkezelési szabályzatának 3. fejezetében találhatnak.
Az

Adatkezelési

szabályzat

a

következő

linken

érhető

el:

http://www.miszje.hu/tartalom/szabalyzatok,-jegyzokonyvek,-koltsegvetesek,-beszamolok
15.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
A Rendelet 13-14. cikke szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő
tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az
Egyesület az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.
cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva köteles nyújtani.

15.2. Az érintett hozzáférési joga

A Rendelet 15. cikkének megfelelően az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől, jelen
esetben az Egyesülettől, 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 meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának
tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó
információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár. Az adatkezelő,
jelen esetben az Egyesület, a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.

15.3. A helyesbítéshez való jog
A Rendelet 16. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő,
jelen esetben az Egyesület, indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

15.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A Rendelet 17. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő,
jelen esetben az Egyesület, indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, az Egyesület pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike
fennáll.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Egyesület, mint adatkezelő, indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat:









személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:






a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
15.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Rendelet 18. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő,
jelen esetben az Egyesület, korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek
teljesülnek.
Az érintett kérésére az Egyesület, mint 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, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;



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; vagy



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.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
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.
15.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Rendelet 19. cikkének megfelelően, az Adatkezelő, jelen esetben az Egyesület, minden olyan
címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
15.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendelet 20. cikkének megfelelően, a Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő, jelen esetben az Egyesület, 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 Egyesület.

15.8. A tiltakozáshoz való jog
A Rendelet 21. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f)
pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő, jelen esetben az Egyesület, a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A Rendelet 22. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,
amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

15.10. Korlátozások
A Rendelet 23. cikkének megfelelően, az Adatkezelőre, jelen esetben az Egyesületre, vagy
adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel
korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a Rendelet 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

15.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
A Rendelet 34. cikkének megfelelően, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő, jelen
esetben az Egyesület, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

15.12. Az érintett visszavonáshoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

15.13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
A Rendelet 77. cikkének megfelelően, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy
felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

15.14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A Rendelet 78. cikkének megfelelően, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony
bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről.

15.15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

A Rendelet 79. cikkének megfelelően, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult,
ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

16. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
16.1. Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Eszter Anita
16.2. Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: jog@miszje.hu

17. Egyéb információk
Az érintettek jogait, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatásokra
vonatkozó szabályokat, az adatkezelés alapelveit és konkrét lépéseit, az adatok
továbbítását, titokvédelmi szabályokat, a nyilvántartásokat részletesen, a
munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések és kifizetői adatkezelés részleteit és az
adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó rendelkezéseket az Egyesület Adatkezelési
Szabályzata tartalmazza és szabályozza.
A Jogosultak és Tagok panasszal kapcsolatos eljárásait az Egyesület Alapszabálya
tartalmazza.
Kelt: Budapest, 2018.május 03.
Mészáros Sándor
elnök

