A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
Adatkezelési 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 (a 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 (a továbbiakban Infotv.) is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatót a miszje.hu oldalon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, illetve azt a MISZJE az érintett
személy részére, kérése esetén, megküldi.
A MISZJE adatkezelési szabályzata a honlapján, az alábbi linken folyamatosan elérhető:
MISZJE - Hivatalos dokumentumok

1. Az adatkezelő megnevezése
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Név: Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
Székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.
Nyilvántartási szám: 01-02-0012874
Adószám: 18196456-1-43
Képviselő: Mészáros Sándor elnök, Kollár Árpád igazgató
Telefonszám: +36 20 505 7787
Postacím: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.
E-mail cím: miszje@miszje.hu
Honlap: www.miszje.hu
(a továbbiakban: Egyesület)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
a. Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Antal Ildikó
b. Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: jog@miszje.hu
c. Az adatvédelmi tisztviselő a következő telefonszámon érhető el: +36 20 298 9229
d. Az adatvédelmi tisztviselő a következő postacímen érhető el: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 6.
III. emelet 20.

2. Az adatfeldolgozók megnevezése
2.1. Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás
Az Egyesület a működésével és tevékenységével kapcsolatos könyvelési és bérszámfejtési feladatok
ellátására, ideértve az 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 23/A. § (1) bekezdésében
meghatározott díjak kifizetésétkülső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a feladatai ellátásához
szükséges adatokat, a tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott, részére az Egyesület által
továbbított személyes adatokat kezeli. Az adatfeldolgozó adatai:
Név: BAU-CONT 2000 Bt.
Székhely: 1024 Budapest, Ezredes utca 13.
Cégjegyzékszám: 01-06-728995
Adószám: 20582685-2-41

2.2. Könyvtári adatok feldolgozása, díjfelosztás
A MISZJE a díjak Szjt. 23/A. § (5) bekezdése szerinti felosztáshoz (a továbbiakban: felosztás) külső
adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a feladatai ellátásához szükséges adatokhoz rendelkezik
hozzáféréssel, a tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat kezeli. Az
adatfeldolgozó adatai:
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 fejlesztés
Az MISZJE számára fejlesztett adatbázis-kezelő program frissítésére és fejlesztésére külső
adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a feladatai ellátásához szükséges adatokhoz rendelkezik
hozzáféréssel, a tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat kezeli. Az
adatfeldolgozó adatai:

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, mint adatfeldolgozó
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

2.5.Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
Az Egyesület a munkavállalóinak kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltató
részére szerződésben meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében
továbbítja a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 14. számú mellékletében meghatározott személyes
adatokat.1
A szolgáltató a rendeletben meghatározott előzetes, időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálattal
kapcsolatos egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig megőrzi.2

3. A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések
3.1.Munkavállalók adatainak kezelése
a)

kapcsolattartási adatok
a.

1
2

kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím

Név, születési idő, TAJ, lakcím, munkakör.
1997. évi XLVII. törvény 15. § (9) bek., 33/1998. (VI. 24. NM rendelet) 14. § (6) bek.

b.

adatkezelés célja: kapcsolattartás

c.

adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez, a szerződéskötést követően a szerződés

teljesítéséhez szükséges feltétel, a szerződés megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke
d.

adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

szerződésben rögzített bejelentési adatok

b)

a.

kezelt adatok köre: név, állampolgárság, anyja neve, születési hely, idő, lakcím vagy

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító, családi adókedvezménnyel
kapcsolatos hozzátartozói adatok
b.

adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott bejelentési és

nyilvántartási kötelezettségének teljesítése
c.

adatkezelés jogalapja: a munkaviszony időtartama alatt az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi

kötelezettség teljesítése3, a munkaviszony megszűnését követően az adatkezelőre mint munkáltatóra
vonatkozó nyilvántartási kötelezettség teljesítése4
d.

adatkezelés időtartama: a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő

5. év vége
bankszámlaadatok, magánnyugdíjpénztári azonosító (ha van)

c)

a.

kezelt adatok köre: számlavezető bank neve, bankszámlaszám, ha a bankszámla tulajdonosa

nem a munkavállaló, a számlatulajdonos neve
b.

adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott munkabér-

fizetési kötelezettségének teljesítése
c.

adatkezelés jogalapja: a munkaszerződés teljesítése, a munkaviszony megszűnését követően a

munkáltató és a munkavállaló jogos érdeke
d.

adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

3.2.A munkavállalók egészségügyi adatainak kezelése
3.2.1

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a munkáltató biztosítja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit [Mt. 51. § (4) bek.], mivel a munkavállalót
csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos
következményekkel nem járhat [Mt. 51. § (3) bek.]. Ennek keretében a munkába lépést megelőzően,
valamint a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként ingyenesen biztosítani kell a
munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát [Mt. 51. § (4) bek.]

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 66. §
és 75. §.
4
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A.§.
3

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri
orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és
megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. A
munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra
vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Az Egyesület csak a 33/1998. NM rendelet
által kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő munkavállalói számára.
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.
A kezelt adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye
Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése5.
A személyes adatok címzettje: foglalkozás-egészségügyi szolgáltató
A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnéséig.

3.3.Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
a)

Kapcsolattartási adatok
a.

kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím

b.

adatkezelés célja: kapcsolattartás a jelentkezés elbírálása, a jelentkezéssel kapcsolatos döntés

megküldése érdekében

b)

c.

adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

d.

adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

Önéletrajzban megadott személyes adatok
a.

kezelt adatok köre: 2. a) pont szerinti kapcsolattartási adatok, lakcím, iskolai végzettségre,

munkahelyekre, nyelvtudásra, egyéb képességre, készségre vonatkozó adatok, fénykép
b.

adatkezelés célja: a jelentkezés elbírálása

c.

adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

d.

adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

3.4.Szerződő partnerek képviselői adatainak kezelése
a. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 49. §, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
51. § (3)-(4), a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
5

b. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

3.5.Szerződő partnerek magánszemély kapcsolattartói kapcsolattartási adatainak kezelése
a. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok (email-cím, telefonszám)
b. adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződés teljesítése során
c. adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

3.6.Személyesen közreműködő egyéni vállalkozók személyes adatainak kezelése
a. kezelt adatok köre: név, emailcím, telefonszám, székhely, nyilvántartási szám, adószám,
bankszámlaszám
b. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése, a szerződés megszűnését követően az
adatkezelő jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

3.7.Magánszemély szerződő partnerek személyes adatainak kezelése
a) Kapcsolattartási adatok
a. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
b. adatkezelés célja: kapcsolattartás
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez, a szerződéskötést követően a szerződés teljesítéséhez
szükséges feltétel, a szerződés megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év
b) Szerződésben rögzített bejelentési adatok
a. kezelt adatok köre: név, állampolgárság, anyja neve, születési hely, idő, lakcím vagy tartózkodási hely,
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító, családi adókedvezménnyel kapcsolatos
hozzátartozói adatok
b. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott bejelentési és
nyilvántartási kötelezettségének teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a megbízási jogviszony időtartama alatt az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi
kötelezettség teljesítése6, a megbízási jogviszony megszűnését követően az adatkezelőre mint
foglalkoztatóra vonatkozó nyilvántartási kötelezettség teljesítése7
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 66. §
és 75. §.
7
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. §.
6

d. adatkezelés időtartama: a megbízási jogviszony megszűnését követő 8. év vége 8
c) Bankszámlaadatok, magánnyugdíjpénztári azonosító (ha van)
a. kezelt adatok köre: számlavezető bank neve, bankszámlaszám, ha a bankszámla tulajdonosa nem a
megbízott, a számlatulajdonos neve
b. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének
teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a megbízási szerződés teljesítése, a megbízási jogviszony megszűnését követően
a foglalkoztató jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

4. Jogosult regisztráció
A regisztrációs adatlap kitöltésekor a regisztrációt végző személy megjelöli, hogy csak jogosultként
regisztrál, vagy az Egyesület tagjának is jelentkezik. A regisztrációs adatlapot az Egyesület a működése
időtartama alatt megőrzi, az adatlapon megadott személyes adatokat az Egyesület a jogosultakról, illetve
az Egyesület tagjairól vezetett adatbázisban rögzíti.
a. A kezelt adatok köre:


a jogosult azonosítására szolgáló adatok: név, születési név, írói álnév (álnevek), születési hely, születési
idő,



kapcsolattartást szolgáló adatok: állandó lakóhely, emailcím, telefonszám

b. Az adatkezelés célja: a jogosult nyilvántartásba vétele az Egyesület közös jogkezelői tevékenysége
keretében történő díjfelosztás és díjfizetés érdekében, kapcsolattartás a jogosulttal
c. Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló személy előzetes tájékoztatáson alpuló önkéntes hozzájárulása
d. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

5. Tagok személyes adatainak kezelése
5.1.Tagfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
Amennyiben a regisztrációs adatlapon a jogosult megjelölte, hogy az Egyesület tagja kíván lenni, a
regisztrációs adatlap egyben tagfelvételi jelentkezésnek minősül. Az Egyesület alapszabálya alapján a
tagfelvételről az elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt.
a. A kezelt adatok köre: a jogosult regisztráció keretében a regisztrációs adatlapon megadott adatok (ld. 4.
pont Jogosult regisztráció)
b. Az adatkezelés célja: a tagfelvételi jelentkezés elbírálása
e. Az adatkezelés jogalapja: a jelentkező előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
f.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a döntésről való értesítésig
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §.

5.2.Tagnyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés
Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás nem nyilvános, a tag nevét az Egyesület
a miszje.hu honlapon közzéteszi. Tekintettel arra, hogy a tagok mindegyike egyúttal jogosult is, a tagok
személyes adatait az Egyesület e két jogcímen tartja nyilván. Az Egyesület tagjáról, mint jogosultról az
Egyesület további, a díjfelosztáshoz és kifizetéshez, valamint a kifizetés igazolásához kapcsolódó
adatokat tartja nyilván.
a. A kezelt adatok köre: név, születési név, állandó lakóhely, bankszámlaszám (amennyiben a tagdíj
fizetése átutalással történik)
b. Az adatkezelés célja: a tagság nyilvántartása
c. Az adatkezelés jogalapja: az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség9, a tagság megszűnése után az
Egyesület jogos érdeke
d. Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év vége

5.3.A tagokkal való kapcsolattartást szolgáló adatkezelés
Az Egyesület a tagjaival postai úton, elektronikus úton és telefonon tart kapcsolatot. Amennyiben a tag
más kapcsolattartási adatot az Egyesülettel nem közöl, vagy annak kezeléséhez nem járul hozzá, az
Egyesület részéről a kapcsolattartás kizárólag postai úton történik. A tag kötelezettsége, hogy
kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelentse az Egyesületnek.
a. A kezelt adatok köre: név (kötelező), lakóhely (kötelező), email cím (opcionális), telefonszám
(opcionális).
b. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás
c. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (név, lakóhely nyilvántartása), előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás (telefonszám, email cím)
d. Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év vége
6. Jogosultak személyes adatainak kezelése
Az Egyesület a szabályzataiban, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban
Szjt.) és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII.
törvényben (a továbbiakban Kjkt.) foglalt közös jogkezelési tevékenységek ellátása érdekében kezeli a
nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésre tekintettel járó díjak (a továbbiakban: díjak) jogosultjainak (a
továbbiakban: Jogosultak) személyes adatait.

6.1.

Jogosult adatbázis fenntartása

Az Egyesület a Kjkt. szerinti adatbázist tart fenn, amelyre tekintettel kezeli a Jogosultak személyes
adatait. Az Egyesület adatbázisa nem közhiteles.
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a. Az adatkezelés célja: Az Egyesület közös jogkezelési tevékenysége keretében kezeli a Jogosultak személyes
adatait a díjak érvényesítése és a Kjkt. szerinti felosztása, kifizetése és szociális támogatások juttatása és
kifizetése céljából.
b. Az adatkezelés jogalapja: a Jogosult regisztrációja során a Jogosult előzetes tájékoztatáson alapuló
önkéntes hozzájárulása, a regisztrációt követően az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése10
c. A kezelt adatok köre: 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.
d. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő önkéntes
hozzájárulása, annak visszavonásáig, kivéve a jogi kötelezettségén alapuló adatkezelést, ebben az
esetben a jogszabályok és az Egyesület egyéb szabályzatai által meghatározott időtartam.
e. Adattovábbítás:
- az adatkezelő az adatbázis adataihoz a bérszámfejtő, adatbázis-fejlesztő adatfeldolgozó részére biztosít
hozzáférést;
6.2. Adatszolgáltatás jogosultkutatás keretében
Az Egyesület az általa képviselt jogosult nevéről és lakcíméről vagy tartózkodási helyéről tájékoztatást
ad az Szjt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes
szabályokról szóló kormányrendelet alapján jogosultkutatást végző személy vagy szervezet részére.
A kezelt adatok köre: jogosult neve, lakcíme, tartózkodási helye
Adatkezelés célja: jogosultkutatás
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre irányadó jogi kötelezettség teljesítése
Az így átadott személyes adat kizárólag a jogosultkutatás céljára használható, az ehhez szükséges
módon, mértékben és ideig.
6.3. Adattovábbítás közös jogkezelő szervezet részére
Más közös jogkezelő szervezet megkeresésének teljesítése, a szerzői művek és kapcsolódó jogi
teljesítmények bel- és külföldi felhasználásának engedélyezése vagy díjigény érvényesítése, továbbá a
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jogdíj jogosultak között történő felosztása, kifizetése vagy az Szjt. vagy képviseleti szerződés alapján
más közös jogkezelő szervezet részére történő átadása céljából a közös jogkezelő szervezet jogosult a
megkeresés teljesítéséhez, a művek és teljesítmények bel- és külföldi felhasználás engedélyezése vagy
díjigény érvényesítése körében történő azonosításához, vagy a jogdíj felosztásához vagy kifizetéséhez
szükséges személyes adatot a megkereső, vagy a felhasználást engedélyező, illetve díjigényt
érvényesítő, továbbá a jogdíjat átvevő bel- vagy külföldi közös jogkezelő szervezet, vagy a művek és
kapcsolódó jogi teljesítmények, illetve jogosultak azonosítását szolgáló adatbázist fenntartó vagy ilyen
szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet részére továbbítani.
Az a közös jogkezelő szervezet, amely az e bekezdés szerinti adattovábbítás címzettje, a részére
továbbított személyes adatot kizárólag közös jogkezelési tevékenysége teljesítéséhez szükséges célból
és módon kezeli.
a. A kezelt adatok köre: a jogosult nyilvántartásban rögzített adatai
b. Az adatkezelés célja: más közös jogkezelő szervezet megkeresésének teljesítése
c. Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület jogi kötelezettségének teljesítése11
d. Az adattovábbítás címzettjei: az adatszolgáltatást kérő más közös jogkezelő szervezet 12
6.4. Tájékoztatás a nem ismert vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők adatairól
Amennyiben a közös jogkezelő szervezet azért nem tudja a jogdíjat a jogosult részére kifizetni, mert a
jogosult ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a közös jogkezelő szervezet köteles legkésőbb
a Kjkt. 40. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követő három hónapon belül
tájékoztatást közzétenni honlapján azokról a szerzői művekről és kapcsolódó jogi teljesítményekről,
amelyek tekintetében a jogosult személye vagy tartózkodási helye nem ismert. Az Egyesület a honlapján
nyilvánosan a Kjkt. 41. § (1) bekezdése és a Kjkt. 54. §-a szerint a Jogosultak nevét és a mű(vek) címét
teszi elérhetővé.
a.

A kezelt adatok köre: név, mű(vek) címe

b.

Az adatkezelés célja: a jogosult személyének és tartózkodási helyének megismerése

c. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre irányadó jogi kötelezettség teljesítése13
d. Az adatkezelés időtartama: a tájékoztató közzétételétől számított 3. év vége

6.5.

Szociális támogatás igénylésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő, mint közös jogkezelő szervezet a Kjkt. szociális célú felhasználásokra vonatkozó rendelkezései
alapján pályázatot ír ki szociális támogatás igénylés céljából. A pályázat keretében az adatkezelő a Jogosult
szociális, egészségügyi körülményeinek mérlegelése alapján dönt a támogatás odaítéléséről. Az adatkezelő
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 41. §
(4) bek.
12
A magyarországi közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása: http://kjk.sztnh.gov.hu/
13
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 41. §
(2) és (3) bek.
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tájékoztatja a pályázót, hogy az igénylés során közölt, az egészségi állapotra vonatkozó adatok a személyes
adatok különleges kategóriájába tartoznak, és a pályázó ennek tudatában közli ezeket az adatokat az
adatkezelővel. 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. 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.
A szociális támogatás igénylése céljából benyújtott adatlapot és annak mellékleteit kizárólag a bírálatot
végző elnökségi tagok, valamint az adatkezelő adminisztratív feladatot ellátó munkatársa ismerheti meg.
6.5.1. Az igénylő azonosításához kapcsolódó adatkezelés
a. A kezelt adatok köre: név, lakcím, tagság kezdetének éve, születési név, születési hely, idő, anyja neve,
adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), telefonszám, emailcím
b. Az adatkezelés célja: az igénylő azonosítása, az igénylésre jogosultság feltételeinek ellenőrzése
c. Az adatkezelés jogalapja: az igénylő önkéntes hozzájárulása
d. Az adatkezelés időtartama: a tárgyévet követő év végéig.
6.5.2. A támogatás igénylés elbírálásához kapcsolódó adatkezelés
a. A kezelt adatok köre: munkahely, munkakör, havi nettó jövedelem, nyugdíj összege, családi állapot,
eltartottak száma, házastárs/élettárs havi jövedelme, család egy főre jutó jövedelme, adózási illetőség, a havi
kiadások, fizetési kötelezettségek, a kérelem indoka, az igényelt összeg, mellékletekben foglalt személyes
adatok
b. Az adatkezelés célja: az igénylő azonosítása, a támogatás igénylés elbírálása, a támogatás folyósítása
c. Az adatkezelés jogalapja: az igénylő önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása
d. Az adatkezelés időtartama: az igénylő azonosításához és a támogatás folyósításához szükséges adatok
esetén a tárgyévet követő 8. év vége (számviteli bizonylat); az egyéb dokumentumok esetén az elbírálásról
szóló döntést követően.
6.5.3. A támogatás folyósításához szükséges adatok
a. A kezelt adatok köre: név, adóazonosító, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), lakcím, anyja neve,
születési hely, idő, bankszámlaszám)
b. Az adatkezelés célja: a támogatás folyósítása
c. Az adatkezelés jogalapja: az igénylő önkéntes hozzájárulása, a támogatási döntés meghozatalát követően az
adatkezelő jogi kötelezettsége14
d. Az adatkezelés időtartama: az igénylő azonosításához és a támogatás folyósításához szükséges adatok a
tárgyévet követő 8. év vége (számviteli bizonylat).
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7. Maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
Ha az Egyesület az 1995. évi LXVI. törvény (a 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. A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.
8. Adatkezelés az Egyesület honlapján
Az Egyesület működteti a www.miszje.hu honlapot. A honlapon kizárólag a jelen adatkezelési
tájékoztatóval összhangban, jogszabályi kötelezettsége teljesítése vagy az érintett önkéntes
hozzájárulása alapján gyűjt vagy tesz közzé.
8.1. Kapcsolat űrlap
A Kapcsolat menüpontra kattintva a www.miszje.hu honlap látogatója az űrlap kitöltésével üzenhet az
Egyesületnek.
a. A kezelt adatok köre: név, email cím
b. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, az üzenet megválaszolása
c. Az adatkezelés jogalapja: a levélíró előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
d. Az adatkezelés időtartama: az üzenet megválaszolásáig
8.2. Regisztráció az Egyesület rendezvényeire
Az Egyesület szakmai rendezvényeire, eseményeire a honlapunkon közzétett űrlapon lehet regisztrálni.
a. A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, esetenként a rendezvény jellegétől
függő egyéb adat
b. Az adatkezelés célja: a részvételi szándék rögzítése, a jelentkező azonosítása, kapcsolattartás az eseménnyel kapcsolatban
c. Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló személy előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
d. Az adatkezelés időtartama: a rendezvény napját követő hónap utolsó napja
8.3. 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.
a. 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.
i. 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.
ii. A sütik célja: Megjegyzi a böngésző munkamenetének kezdetét annak érdekében, hogy felgyorsítsa a
használatot, és a weboldal válaszreakciója gyorsabb legyen.
iii.

A kezelt adatkör: PHPSESSID

iv. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
v. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
b. Az Egyesület nem használ a weboldalán viselkedés figyelő vagy harmadik fél által elhelyezett cookiekat.
c. 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.
i. Ezen sütik adatkezelésének időtartama: 30 nap
ii. 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)
iii. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap
használatának kényelmesebbé tétele.
iv. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

d. 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.
e. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
9. Adatkezelés a konferencián és egyéb rendezvényeken készült kép és hangfelvételekkel
kapcsolatban
Az Egyesület megbízása alapján az általa szervezett konferenciákon és rendezvényeken kép és
hangfelvételek készülhetnek, amelyeken a résztvevők is szerepelni fognak. Az Egyesület a képek egy
részét továbbítja a Nemzeti Kulturális Alap vagy más támogató szervezet számára, a pályázat
lebonyolítása és a rendezvény megszervezésének és lebonyolításának igazolása érdekében. Az
Egyesület a képek és a felvételek egy részét csak honlapján és Facebook oldalán teszi közzé, ahol a
honlap és az oldal látogatói tekinthetik meg. A képek és a felvételek legfeljebb öt évig lehetnek láthatóak
az Egyesület honlapján és Facebook oldalán.
a. A kezelt adatok köre: képmás, hang
b. Az adatkezelés célja: Az Egyesület rendezvényeinek dokumentálása, tevékenységének
népszerűsítése, pályázati támogatás felhasználásának igazolása
c. Az adatkezelés jogalapja: Az Egyesület pályázati kötelezettségeinek teljesítéséhez fűződő jogos
érdeke
d. Az adatkezelés időtartama: a felvétel készítését követő 5. év vége
10. Az adatkezeléssel érintettek jogai
10.1.

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az Egyesület az érintettek folyamatos tájékoztatása érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatót és annak
archivált változatait az időbeli hatály megjelölésével a miszje.hu oldalán folyamatosan hozzáférhetővé
teszi, az adatok gyűjtése során az érintettek figyelmét előzetesen felhívja az adatkezelési tájékoztató
megismerésére.
Az egyes adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó adatgyűjtés, illetve adatrögzítés során az arra a
tevékenységre vonatkozó konkrét tájékoztatást az érintetteknek az adat közlését megelőzően
rendelkezésre bocsátja.

10.2.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Egyesülettől, mint 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 az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon.
10.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére 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.

10.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére 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 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.
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.
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Egyesület részére küldött levélben vagy a
miszje@miszje.hu címre küldött elektronikus levélben bármikor visszavonhatja. Az internetes
technológia sajátosságaira tekintettel az Egyesület honlapján, Facebook oldalán vagy sajtótermékben az
érintett hozzájárulásával közzétett fényképet vagy egyéb felvételt az Egyesület saját felületein törli. A
hozzájárulás visszavonása az azt követő időszakra kötelezi az Egyesületet.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha:


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.
10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, 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.
10.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendelet 20. cikkének megfelelően, a Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa 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.
10.8. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségességén
alapuló kezelése ellen. Ebben az 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.

10.9. Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről
Adatvédelmi incidens esetén, feltéve, hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
11. Az érintett jogainak érvényesítése
11.1.Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő
munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.) írt levélben
vagy a miszje@miszje.hu vagy a jog@miszje.hu címre küldött emailben.
11.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
11.3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

