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Adatkezelési Szabályzat 
 

Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület, IKTE  
 

 

Jelen szabályzat célja, hogy az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület 

(továbbiakban: Egyesület) szabályzataival, az egyesületekre vonatkozó jogszabályokkal és 

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

törvény (továbbiakban Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete rendelkezésivel (továbbiakban: Rendelet) összhangban, számba vegye az 

kezelésében lévő személyes adatok körét, megállapítsa jellegüket és céljukat és szabályozza 

az Egyesület tevékenységei ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységét és 

megállapítsa az e tevékenysége során alkalmazandó titokvédelmi szabályokat. A jelen 

szabályzat további célja, hogy a Rendeletnek, és az 5. cikkében megfogalmazott, a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés Egyesület általi 

igazolására szolgáljon. 

1. Az adatkezelés célja 

Az Egyesület tagjainak és tisztségviselőinek, szerződő partnereinek, az Egyesület által 

szervezett rendezvényeken, képzéseken és projektekben résztvevőknek valamint az 

Egyesület hírlevelére feliratkozóknak - továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és 

határozott hozzájárulása alapján: 

• adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása 

• az Egyesület által nyújtott kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a 

jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele 

• hírlevelek, egyéb értesítések küldése az Érintettek elektronikus címére 

• az Egyesület jogszabályi kötelezettségeinek megfelelés 

2. Az adatkezelés általános elvei 

• „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: A személyes adatok 

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átlátható 

módon kell végezni. 

• „Célhoz kötöttség” elve: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

• „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: 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. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és 

kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges. 

• „Pontosság” elve: 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. 
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• ,Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában 

kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes 

adatok kezelésére GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

• „Integritás és bizalmasság” elve: megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával 

az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő 

gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, 

valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az Érintettek személyes adatait az Egyesület az Infotv. 5. § (1) bekezdése a.) pontja alapján, 

elsősorban az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, illetve az Infotv. 6.§ (5) §-

ában meghatározott esetben, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott adatot az 

Egyesület a törvény eltérő rendelkezésének hiányában is kezelheti az ott meghatározott 

esetekben további külön hozzájárulás nélkül. 

Az Érintett részéről önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a 

magatartást is, amellyel az Érintett a www.ikte.hu weboldal használatával – az előzetes 

tájékoztatást követően – elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos 

valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed. 

4. A szabályzat személyi hatálya 

Kiterjed az Egyesület tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira, valamint 

az Egyesület rendezvényein és projektjein résztvevőkre, illetve egyéb Érintettekre, akik az 

Egyesület rendelkezésére bocsátják személyes adataikat. 

Az Egyesületben a fenti adatok kezeléséért az Egyesület vezetősége, illetve az általuk 

kijelölt tisztségviselők és megbízott egyesületi tagok a felelősek. 

5. Az Adatkezelő elérhetőségei 

Név: IKTE, Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület  

Székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 47. 2. em. 1/A. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0014400 

Adószám: 18217861-1-42 

Képviselő: Kiss Tibor elnök, Pete Nóra alelnök, Brinzanek Zsuzsa titkár 

Telefonszám: +36 20 3176964 

E-mail cím: info@ikte.hu  

Honlap: www.ikte.hu  

http://www.ikte.hu/
mailto:info@ikte.hu
http://www.ikte.hu/
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6. Az adatkezelés megnevezése 

Tagok személyes adatainak kezelése 

Az Egyesület kezeli Tagjainak személyes adatait annak érdekében, hogy tagságukból eredő 

jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák. Az Egyesület a Tagokról adatbázist tart fent, 

amelyben a Tagok következő személyes adatait kezeli: név, születési név, cím, e-mail cím, 

telefonszám, képzettség (beleértve az egyesület képzéseit). 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. Az adatkezelés jogalapja a Tag 

hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Tag tagsági jogviszonyának megszűnését 

követő 5 év. Az adatkezelés címzettjei az Egyesület vezetősége és megbízott felelősei. 

Az Egyesület Tagjainak névsorát a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megküldi a Fővárosi Törvényszéknek. 

A tagsági viszony megszűnésének módjairól az Egyesület Alapszabálya rendelkezik. 

Rendezvényeken résztvevők személyes adatainak kezelése 

Az Egyesület kezeli a rendezvényein részt vevők adatait, a résztvevők megfelelő 

tájékoztatása, a kapcsolattartás és programon történő biztonságos részvétel céljából. 

Az Egyesület a résztvevők következő személyes adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail 

cím.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület feladatkörrel 

megbízott felelősei. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatközléssel érintett program befejezését 

követő 15 naptári nap.  

A rendezvényeken résztvevőkről videó- és képfelvétel készülhet az Egyesület által, 

amelynek az Egyesület általi marketing célú felhasználásához az Érintett, mint résztvevő 

hozzájárul a rendezvényre szóló regisztrációs link elfogadásakor. Az Érintett megtilthatja 

külön nyilatkozattal a róla készült képmás és videofelvétel további felhasználását. 

Hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése 

Az Egyesület, ha a Tag vagy más érintett személyes adatai kezeléséhez kifejezetten erre 

vonatkozólag vagy erre vonatkozóan is, előzetesen hozzájárult, rendezvényeiről hírlevelet 

küldhet számukra. 

Ha a Tag vagy más érintett a hozzájárulását az Egyesület honlapján adja meg, akkor az erre 

vonatkozó feliratkozás során, az erre vonatkozó gombra kattintással valamint nevének és 

e-mail címének megadásával teheti azt meg és adhatja hozzájárulását személyes adatai 

kezeléséhez. A feliratkozás során az Egyesület mindenkori adatkezelési tájékoztatója és az 

adatvédelmi szabályzata egy linkkel elérhető A hírlevélről 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. 

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

e-mail címe. 

A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél kiküldése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
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A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület feladatkörrel 

megbízott felelősei. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 

érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).  

7. Képzéshez kötődő adatkezelés 

Az Egyesület által folytatott képzés részeként a képzésben résztvevőkkel szerződést köt, 

melynek keretén belül az alábbi adatait kezeli az Egyesület az Érintett azonosítása, a 

kapcsolattartás, a rendszeres tájékoztatás, a képzés teljesítése és a képzettség nyilvántartása 

céljából.  

név, születési név, 

születési ideje, helye, 

lakcíme (állandó és értesítési),  

telefonszám, e-mail cím, 

iskolai végzettség, képzettség, 

az Egyesület által folytatott képzéshez kapcsolódó képzési részeredmények, 

eredmények, képzési követelmények teljesítettsége. 

A személyes adatok (kivéve az egészséggel kapcsolatos adatokat) címzettjei az Egyesület 

vezető tisztségviselői, az Egyesület képzési feladatokat ellátó felelősei és adatfeldolgozói. 

A képzési adatok tárolásának időtartama a szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 

év. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

8. A szerződéshez kapcsolódó adatkezelés 

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 vezetősége, a feladatkörrel rendelkező megbízott felelősei, és adatfeldolgozói. 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés 

teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet az Egyesülettel megkötendő 

szerződésben is. 

9. Jogi személy szerződő felek természetes személy képviselőinek elérhetőségi 

adatai 

Az Egyesület által kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe. 

A személyes adatok kezelésének célja az Egyesület jogi személlyel szerződés teljesítése és 

kapcsolattartás, jogalapja pedig az érintett hozzájárulása lehet. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület feladatkörrel 

megbízott felelősei. 
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A személyes adatok tárolásának időtartama: az szerződéses kapcsolat, illetve az érintett 

képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. 

10. Adatkezelés az Egyesület közösségi oldalain 

Az Egyesület nem kezeli a közösségi oldalain (pl. Facebook, Instagram), a látogatók által 

közzétett semmilyen személyes adatot. A látogatókra az adott közösségi oldal 

Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom 

publikálása esetén az Egyesület törli a posztot vagy a hozzászólást. 

11. Közérdekű önkéntesként történő foglalkoztatás keretében nyilvántartott adatok 

Az Egyesület a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

alapján közérdekű önkéntes jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából 

kezeli az önkéntesek alábbi adatait: név, születési név, születési idő és hely, tartózkodási 

cím, állandó lakcím, édesanyja neve, adóazonosító jel. 

Az adatok címzettjei: az Egyesület feladatkörrel megbízott felelősei, és adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a közérdekű önkéntes jogviszony megszűnését 

követő 3 év. 

Az érintett önkéntessel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 

a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényen alapul.  

12. Az Egyesület projektjeivel kapcsolatos adatkezelés 

Az Egyesület által lebonyolított pályázati projektekre jelentkezők és résztvevők 

jelentkezési lapot töltenek ki, melynek keretén belül az alábbi adatait kezeli az Egyesület a 

projekt megszervezése, lebonyolítása és nyilvántartása céljából.  

név, születési név, 

születési ideje, helye, 

lakcíme (állandó és értesítési),  

személyi igazolvány szám vagy útlevélszám, okmányok érvényességi ideje 

telefonszám, e-mail cím, 

nyelvtudás, végzettség 

A személyes adatok címzettjei az Egyesület vezető tisztségviselői, az Egyesület 

projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó megbízott felelősei és adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a programban résztvevők esetében a projekt 

lezárását követő 5 év, a programban részt nem vevők adatai törlésre kerülnek. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

13. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység 

esetében a jelen pontban foglalt táblázatban meghatározásra került az adatkezelés 

leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a 

következő szabályokat kell alkalmazni: 

• a cél megvalósulásáig és az Érintett személyes adatainak törléséig, vagy  

• adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes 

adatainak törléséig,  
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• bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen 

rendelkezések hiányában — és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában —  

• azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének 

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat 

kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 S alapján az általános elévülési idő 5 év. 

14. Adattárolás, adattovábbítás 

Az Egyesület a személyes adatokat tárolásának módján jelenleg dolgozik, annak érdekében, 

hogy mindenben megfeleljen az érvényes jogszabályoknak.  

Az Egyesület megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat 

védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az Egyesület gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. A kezelt adatokat az Egyesület harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal 

nem rendelkező félnek nem adja át és külföldre nem továbbítja. 

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra. 

Az Egyesület a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. A 

megadott adatokat nem kapcsolja össze más adatbázisokkal.  

Különleges adatot nem kezel. 

15. Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

Az Egyesület jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása 

érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az 

adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag az Egyesület, mint Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 

köteles tárolni és megőrizni.  

Az adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladatellátás során 

birtokába került személyes adat vonatkozásában. Az Egyesület csak olyan 

adatfeldolgozóknak ad át személyes adatokat, akik a személyes adatkezelés jogszabályi 

előírásait betartják. 

 

Az Egyesület adatfeldolgozásra csak jelen szabályzat Vezetőség általi módosítása esetén 

adhat megbízást. 

 

Az Egyesület könyvélési feladatokkal megbízott adatfeldolgozója: 

Név: Prospero Gazdasági Kft. 

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 8. I. 

Adószám: 14731725-2-42 

16. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja az elektronikus 

adatkezelés és tárolás során. Ennek érdekében a személyes adatokat elsősorban 
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elektronikusan tartja nyilván. A személyes adatokhoz csak az Egyesület elnöke, vezetősége, 

az adatfeldolgozó, és az Egyesület erre felhatalmazott tisztségviselői férhetnek hozzá, így 

kizárólag e személyek kaphatnak hozzáférést a személyes adatokat tartalmazó fájlokhoz, a 

honlap adminisztrációs felületéhez. 

17. Az Érintettek jogai 

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén 

mindenekelőtt célszerű az Egyesülettel, mint Adatkezelővel felvennie Érintettnek a 

kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

postai úton: 1143 Budapest, Ilka u. 47. 2. em. 1/A.  

e-mail cím: info@ikte.hu 

Az Érintett az Adatkezelőtől többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai 

kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező 

adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

Az Érintett tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen az alább meghatározott esetekben. Az 

Érintettek jogai közé tartozik a bírósághoz fordulás lehetősége, valamint a NAIH 

eljárásának kezdeményezése. 

A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az Egyesület tagjai számára 

kötelező a változás bekövetkeztét követő 30 munkanapon belül. 

18. Az Érintettet megillető jogok felsorolása 

Tájékoztatás, hozzáférési jog  

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általuk kezelt, illetőleg az általuk 

megbízott adatkezelő, vagy adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak 

jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az Érintett kérelmének benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (amennyiben más jogszabály erre 

rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére 

írásban – adja meg a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett a folyó évben 

azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

Helyesbítés és korlátozás 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az adatkezelést az Érintett 

korlátozhatja. Ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a 

vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen, az adatokat Adatkezelő zárolja. 

Zárolás  

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett 

jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatokat zárolni kell, ha az 

mailto:info@ikte.hu
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adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, illetőleg 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 (zárolás) alá esik, az ilyen 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. 

Törlés („elfeledtetéshez való jog”) 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, ha azt Érintett kéri, 

a kezelt adat hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Határidők: A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az 

Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Érintettet, 

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. 

Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét 

nem sérti. 

Tiltakozás 

Az Érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha 

• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el; 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

• törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának 

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. 

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 
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hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 

érintené. 

Bírósághoz fordulás lehetősége 

Amennyiben Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 

számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Arra is van lehetősége, hogy jogainak 

megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék vagy az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindítható. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az 

Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát is megsérti, Érintett az 

Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Érintettel szemben az Adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni Érintettnek az 

adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának 

sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem 

téríti meg továbbá a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 

károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

NAIH eljárásának kezdeményezése 

Az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvételt követően, a bírósági eljárás (per) 

kezdeményezésén túlmenően Érintettnek arra is van lehetősége, hogy NAIH-nál 

bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatban Érintettet jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll 

fenn. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

19. Adatvédelmi incidens kezelése 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Adatvédelmi incidens esetén az Egyesület nevében a vezetőség legkésőbb 72 órával azután, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és 

hozzávetőleges számuk, 

• az Egyesület neve és elérhetősége, 

• az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, 

• az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

20. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban 

nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a 

szabályzat módosítása.  

21. Záradék: 

A fenti szabályzatot az Egyesület Vezetősége 2018. 05. 24-én elfogadta. 

 

Budapest, 2018. május 24. 

 

 Kiss Tibor Cece 

 az IKTE elnöke 
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