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tevékenységének belső szabá lyait tartalmazza a hatá lyos adatvédelmi jogszabá lyok és elő írá sok
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A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
Adatkezelő jelen Szabá lyzat megalkotá sá val és elérhető vé tételével biztosítani kívá nja az adatkezelési
tevékenységgel érintett természetes személyek tá jékoztatá shoz való jogá nak érvényesü lését,
valamint meghatá rozza azon alapelveket és eljá rá srendet, amelyet adatkezelési tevékenysége sorá n
kö vet. Jelen Szabá lyzat célja, hogy az érintettek megfelelő tá jékoztatá st kapjanak az Adatkezelő nél
végzett adatkezelési tevékenységekrő l, az á ltala kezelt, illető leg az á ltala megbízott adatfeldolgozó
á ltal feldolgozott adatokró l és az adatkezelés és adatfeldolgozá s valamennyi relevá ns kö rü lményérő l,
az érintett személyes adatainak tová bbítá sa esetén az adattová bbítá s jogalapjá ró l és címzettjérő l.
Jelen Szabá lyzattal Adatkezelő biztosítani kívá nja a jogszabá ly alapjá n kö telező nyilvá ntartá sok
vezetésének rendjét, meghatá rozza az irá nyadó adatbiztonsá gi szintet és az annak érvényesítésére
szolgá ló eljá rá st.
Jelen Szabá lyzat kiterjed az Adatkezelő mű kö dése sorá n folytatott valamennyi olyan folyamatra,
amely sorá n természetes személyek személyes adatainak kezelése megvaló sul.
Jelen Szabá lyzat idő beli hatá lya 2018. októ ber 03. napjá tó l visszavoná sig tart.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS
Jelen Szabá lyzat szerint az Adatkezelő személye a Youth Business Club Egyesület. Adatkezelő adatai
az alá bbiak:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Telefonszám:
Elektronikus levélcím:
Képviseli:

1026 Budapest, Hidá sz utca 35/B. 3.
01-02-0016529
18903159-2-41
06202031295
daniel.janko@ybg.hu
Jankó Dá niel elnö k

Jelen Szabá lyzat fogalomhaszná lata megfelel az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679
rendeletében meghatá rozott rendelkezéseknek, melybő l kiemelendő ek az alá bbiak:
1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bá rmely informá ció ; azonosítható az a természetes személy, aki kö zvetlen vagy kö zvetett
mó don, kü lö nö sen valamely azonosító , példá ul név, szá m, helymeghatá rozó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fizioló giai, genetikai, szellemi, gazdasá gi, kulturá lis
vagy szociá lis azonossá gá ra vonatkozó egy vagy tö bb tényező alapjá n azonosítható ;
2. különleges adat: faji vagy etnikai szá rmazá sra, politikai véleményre, vallá si vagy vilá gnézeti
meggyő ző désre vagy szakszervezeti tagsá gra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítá sá t célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok
és a természetes személyek szexuá lis életére vagy szexuá lis irá nyultsá gá ra vonatkozó
személyes adatok
3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatá llomá nyokon automatizá lt vagy nem
automatizá lt mó don végzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessége, így a gyű jtés,
rö gzítés, rendszerezés, tagolá s, tá rolá s, á talakítá s vagy megvá ltoztatá s, lekérdezés, betekintés,
felhaszná lá s, kö zlés, tová bbítá s, terjesztés vagy egyéb mó don tö rténő hozzá férhető vé tétel
ú tjá n, ö sszehangolá s vagy ö sszekapcsolá s, korlá tozá s, tö rlés, illetve megsemmisítés;
4. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratá nak ö nkéntes, konkrét és megfelelő
tá jékoztatá son alapuló és egyértelmű kinyilvá nítá sa, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
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megerő sítést félreérthetetlenü l kifejező cselekedet ú tjá n jelzi, hogy beleegyezését adja az ő t
érintő személyes adatok kezeléséhez;
5. adatvédelmi incidens: a biztonsá g olyan sérü lése, amely a tová bbított, tá rolt vagy má s mó don
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzá férést
eredményezi;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy
bá rmely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
7. profilalkotás: személyes adatok automatizá lt kezelésének bá rmely olyan formá ja, amelynek
sorá n a személyes adatokat valamely természetes személyhez fű ző dő bizonyos személyes
jellemző k értékelésére, kü lö nö sen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasá gi helyzethez,
egészségi á llapothoz, személyes preferenciá khoz, érdeklő déshez, megbízható sá ghoz,
viselkedéshez, tartó zkodá si helyhez vagy mozgá shoz kapcsoló dó jellemző k elemzésére vagy
elő rejelzésére haszná ljá k;
8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, kö zhatalmi szerv, ü gynö kség vagy bá rmely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelő vel, az adatfeldolgozó val vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó kö zvetlen irá nyítá sa alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazá st kaptak
Jelen Szabá lyzatban haszná lt rö vidítések:
1. Infotv. – az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény
2. GDPR – az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete
3. Ptk. – a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény
4. Mt. – a Munka Tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény
5. Fgytv. – 1997. évi CLV. tö rvény
6. ÁFA tv. – 2007. évi CXXVII. tö rvény
7. Pmt. – a pénzmosá s és a terrorizmus finanszírozá sa megelő zésérő l és megakadá lyozá sá ró l
szó ló 2017. évi LIII. tö rvény

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete
Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsá ggal és informá ció biztonsá ggal kapcsolatos
vezetését az Adatkezelő irányítását ellátó mindenkori elnökség látja el, aki a kö zvetlen
irá nyítá sa alá tartozó , az Adatkezelő tevékenységével ö sszefü ggésben adatkezelést végző tagok
részére adott utasítá sokkal és az á ltala kiadott szabá lyzatokkal az Adatkezelő teljes szervezetét
irá nyítja adatvédelem és adatkezelés szempontjá bó l.
Adatkezelő jelen Szabá lyzatot valamennyi tagja szá má ra elérhető vé teszi, ő ket jelen Szabá lyzat
betartá sá ra kö telezi. Adatkezelő gondoskodik arró l, hogy adatkezelést végző tagjai az adatkezelésre
vonatkozó jogszabá lyi és ható sá gi kö telezettségeket megismerjék és megtartsá k, a személyes
adatokkal kizá ró lag meghatá rozott jogosultsá gok alapjá n, az Adatkezelő szervezetében ellá tott
feladatnak megfelelő célbó l és mó don kerü lhetnek kapcsolatba, azokat csak a taxatíve meghatá rozott
mó don kezelhetik.
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Adatkezelő minden tagja köteles
- a rá bízott adatkezelési tevékenységet ú gy megszervezni, illető leg folytatni, hogy Adatkezelő
adat- és titokvédelmi elő írá sai teljesü ljenek; ennek kö rében a feladatvégzésével
ö sszefü ggésben á ltala létrehozott vagy birtoká ba kerü lt, papíron rö gzített adatokat kö teles
megvédeni a jogosulatlan hozzá féréstő l, az elvesztéstő l, a fizikai ká rosodá stó l
- egyéni hozzá férési adatait, jelszavait megő rizni; azt má ssal nem kö zö lheti, kö zzé nem teheti
- az informatikai rendszerekbő l haszná lat utá n kilépni, az elektronikus eszkö zö khö z való
hozzá férést tá vozá s vagy a munkamenet megszakítá sa esetén zá rolni, papír alapú adatkezelés
esetén az adathordozó kat elzá rni és elzá rva tartani, azok ő rizetlenü l hagyá sa tilos
- az elektronikusan tá rolt adatok elveszésének megakadá lyozá sa érdekében a kizá ró lag á ltala
haszná lt adattá rolá si helyeken lévő adatokró l rendszeres idő kö zö nként biztonsá gi mentést
végezni vagy végeztetni a megfelelő feladatot ellá tó , megfelelő jogosultsá ggal rendelkező má sik
taggal
- az Adatkezelő á ltal szervezett adatvédelmi oktatá sokon részt venni
- adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő adatvédelmi incidens kezeléséről szóló
szabályzata szerint eljá rni
Az egyes tagok Adatkezelő Alapszabá lya, belső szabá lyzatai és dö ntései szerint férhetnek hozzá
személyes adatokhoz és kezelhetik azokat. Adatkezelő az adatkezelésre jogosult tagok személyét és az
á ltaluk végezhető adatkezelési mű veleteket, valamint a kezelt adatok kö rét nyilvá ntartja.
A jogosulatlan hozzá férés megakadá lyozá sa érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit tűzfallal
védi és vírusvédelemmel lá tja el, az á ltala haszná lt programokat pedig ú gy vá lasztja meg, hogy azok
a mindenkori informá ció biztonsá gi kö vetelményeknek megfeleljenek. Informatikai rendszereihez
kü lö nbö ző jogosultsá gi szinteket hatá roz meg és az informá ció khoz való hozzá jutá st
jelszóvédelemmel korlá tozza, gondoskodik tová bbá az adatá llomá nyok helyreá llítá sá nak lehető ségét
biztosító intézkedésekrő l, így kü lö nö sen rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok
elkülönített, biztonságos tárolásáról.
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsá ga érdekében Adatkezelő az ezeket tartalmazó
dokumentumokat külön zárható módon helyezi el az illetéktelen hozzá férést kizá rva.

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok
Adatkezelő személyes adatokat kizá ró lag jogok gyakorlá sa és kö telezettségek teljesítése érdekében
kezel, a személyes adatokat a célhoz kötöttség elvének betartá sá val, a szükséges mértékben és
időtartamban. Az adatkezelés ennek megfelelő en minden szakaszá ban az elő re meghatá rozott célbó l
tö rténik, amennyiben az adatkezelés célja megszű nt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az
adatok tö rlésre kerü lnek.
Csak olyan személyes adat kezelhető , amely az adatkezelés céljá nak megvaló sulá sá hoz
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés céljá t az Adatkezelő az adat felvétele elő tt
kö zli az érintettel nyilvá nosan elérhető tá jékoztató , szabá lyzat vagy egyedi kö zlés ú tjá n.
Az adatkezelés sorá n biztosítani kell az adatok pontossá gá t, teljességét és – ha az adatkezelés céljá ra
tekintettel szü kséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljá hoz
szü kséges ideig lehessen azonosítani.
Amennyiben az adatkezelésre Adatkezelő adatfeldolgozó kat vesz igénybe, ú gy e célbó l kizá ró lag olyan
személyeket vá laszt, akik megfelelő garanciá kat nyú jtanak az adatkezelésre vonatkozó jogszabá lyi
rendelkezéseknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító , megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtá sá ra.
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Adatkezelő adatkezelést az alá bbi esetek valamelyikének fenná llá sa esetén végez:
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szü kséges
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szü kséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerző dés megkö tését megelő ző en az érintett kérésére tö rténő lépések megtételéhez
szü kséges
- az adatkezelés az adatkezelő re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szü kséges
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö bb konkrét célbó l tö rténő
kezeléséhez
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosítvá ny
gyakorlá sá nak keretében végzett feladat végrehajtásához szü kséges
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szü kséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben első bbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadsá gai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szü kségessé
Az érintetti hozzá já rulá s kizá ró lag akkor felel meg a jogszabá lyi kö vetelményeknek, ha az ö nkéntesen,
egyértelmű en és megfelelő tá jékoztatá st, azaz az adatkezelésre vonatkozó informá ció k birtoká ban
tö rténik. A hozzá já rulá s visszavoná sa nem érinti a hozzá já rulá son alapuló , a visszavoná st megelő ző
adatkezelés jogszerű ségét, tehá t a visszavoná s kizá ró lag a jö vő re vonatkozik.
Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabá ly rendeli el, illető leg Adatkezelő jogi
kö telezettségének teljesítéséhez szü kséges, ú gy az adatkezelés kö telező . Kö telező adatkezelés esetén
amennyiben az érintett az adatszolgá ltatá st elmulasztja, ú gy Adatkezelő a szolgá ltatá s nyú jtá sá nak
megtagadá sra jogosult, illető leg kö teles.
Az adatkezelés idő tartama az adott adatkezelésre vonatkozó tá jékoztató ban kerü l megjelö lésre.
Á ltalá nos szabá lyként Adatkezelő jelen Szabá lyzatban rö gzíti, hogy az adatkezelés addig tö rténik,
ameddig a tá rgyi adat kezelésére – az adatkezelés céljá t figyelembe véve – szü kség van. Az adatkezelés
hozzá já rulá s alapjá n kezelt adatok esetén a hozzá já rulá s visszavoná sá ig, bíró sá g vagy ható sá g tö rlésre
vonatkozó dö ntésének végrehajtá sá ig, illető leg azon jogviszonybó l eredő jogok és kö telezettségek
érvényesíthető ségének elévü léséig tart, amely jogviszony kapcsá n az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli. A Ptk. 6:22 § alapjá n az á ltalá nos elévü lési idő 5 év. Jogszabá ly alapjá n tö rténő adatkezelés a
jogszabá lyban meghatá rozott idő tartamig vagy feltételek fenná llá sá ig tart.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az érintett jogosult tá jékoztatá st kérni kezelt személyes adatainak kö rérő l és az adatkezelés
kö rü lményeirő l, így kü lö nö sen az adatkezelés céljá ró l és jogalapjá ró l, az adatkezelés idő tartamá ró l és
az esetleges adatvédelmi incidensekrő l, tová bbá az adatkezelés megsértése esetén a jogorvoslati
lehető ségekrő l. A tá jékoztatá shoz való jog akkor is megilleti az érintettet, ha Adatkezelő a személyes
adatait má s személytő l szerezte meg, mely esetben Adatkezelő arra vonatkozó an is részletes
tá jékoztatá st nyú jt, hogy az adatok felvétele kitő l, mikor és milyen mó don tö rtént.
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő tő l visszajelzést kapjon arra vonatkozó an, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Adatkezelő az
adatkezelés tá rgyá t képező személyes adatokhoz részére hozzá férést biztosít. Az érintett kérelmére a
kezelt adatokat Adatkezelő részére má solatban á tadja.
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A helyesbítéshez való jog
Az érintettek jogosultak a hibá san rö gzített személyes adataik helyesbítését, szü kség és lehető ség
szerint kiegészítését kérelmezni, amelyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü l teljesíteni
kö teles.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és a tiltakozáshoz való jog
Az érintett hozzá já rulá sá n alapuló adatkezelés esetén az érintettek jogosultak az adatok tö rlését
kérelmezni, mely kérelem jogossá ga szerint a tö rö lni kért adatok minden adatbá zisbó l tö rlendő k.
Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő jogos érdekén alapul, ú gy az érintett az adatkezelés ellen
tiltakozni jogosult, amely esetben a személyes adat kizá ró lag akkor kezelhető tová bb, ha Adatkezelő
adatkezeléshez fű ző dő joga első bbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadsá gaival
szemben, vagy ha a kezelt személyes adat jogi igények elő terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsoló dik. Az első bbséget élvező érdek megá llapítá sá ig a tá rgyi személyes adathoz való
hozzá férést Adatkezelő – a lentebbieknek megfelelő en – korlá tozza.
Amennyiben egyes személyi adatok kezelésére a tová bbiakban má r nincsen szü kség abbó l a célbó l,
amelybő l azt addig kezelték, illető leg az adatkezelés jogellenes, ú gy az érintett szintén kérelmezheti a
tö rlést.
Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudomá nyos és tö rténelmi kutatá si, vagy statisztikai
célbó l kerü l sor, az érintett jogosult arra, hogy a sajá t helyzetével kapcsolatos okokbó l tiltakozhasson
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre kö zérdekű okbó l végzett
feladat végrehajtá sa érdekében van szü kség. Adatkezelő statisztikai célú adatszolgá ltatá sra kö telezett
a hivatalos statisztiká ró l szó ló 2016. évi CLV tö rvény 24. § és 26. §-a alapjá n, mely esetben a
tová bbított adatok az Adatkezelő vel ü gyfélkapcsolatban á lló személyek azonosítá sá ra nem
alkalmasak.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérelmü kre Adatkezelő korlá tozza a rá juk vonatkozó adatkezelést
az alá bbi esetekben:
- ha a személyes adatok pontossá gá t az érintett vitatja
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok tö rlését, és ehelyett kéri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t
- az adatkezelő nek má r nincs szü ksége a személyes adatokra adatkezelés céljá bó l, de az érintett
igényli azokat jogi igények elő terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
A korlá tozá s alá eső személyes adatokat a tá rolá s kivételével csak az érintett hozzá já rulá sá val, vagy
jogi igények elő terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy má s természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Euró pai Unió , illetve valamely tagá llam fontos
kö zérdekébő l lehet kezelni.
Amennyiben valamely személyes adat helyesbítése vagy törlése történik, illetőleg az
adatkezelést korlátozni kell, úgy Adatkezelő e tényről minden olyan címzettet tájékoztat,
akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben Adatkezelő nél adatvédelmi incidens kö vetkezik be, és az való színű síthető en magas
kocká zattal já r az érintett jogaira és szabadsá gaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkü l tá jékoztatja az érintettet valamennyi relevá ns kö rü lményrő l. Adatkezelő az érintettet
nyilvá nosan kö zzétett informá ció k ú tjá n tá jékoztatja, ha a kö vetkező feltételek bá rmelyike teljesü l:
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-

-

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens á ltal érintett adatok tekintetében alkalmaztá k,
kü lö nö sen azokat az intézkedéseket – mint példá ul a titkosítá s alkalmazá sa –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzá férésre fel nem jogosított személyek szá má ra
értelmezhetetlenné teszik az adatokat
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst kö vető en olyan tová bbi intézkedéseket tett, amelyek
biztosítjá k, hogy az érintett jogaira és szabadsá gaira jelentett magas kocká zat a tová bbiakban
való színű síthető en nem való sul meg
a tá jékoztatá s ará nytalan erő feszítést tenne szü kségessé.

Adatkezelő adatvédelmi incidensekre vonatkozó eljá rá srendjét részletesen az 1. mellékletet képező
kü lö n szabá lyzat tartalmazza.

A jogérvényesítés módja
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit és bejelentéseit Adatkezelő fent megjelölt
elérhetőségein tudja megtenni.
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi kérelmet és bejelentést megvizsgá l, és a
beérkezést kö vető 30, azaz harminc napon belül dö ntést hoz, amelyet írá sban – ideértve az
elektronikus levelet is – kö zö l az érintettel. Adatkezelő írá sbeli vá laszá ban a jogorvoslati
lehető ségeket is feltü nteti.
Adatkezelő rö gzíti, hogy a kérelem, illető leg bejelentés tartalmá tó l fü ggő en – éppen az adatvédelmi
elő írá sokbó l adó dó an – abban az esetben fogadható el, ha a kérelmező magá t azonosítja. A szü kséges
azonosítá s elmaradá sa esetén Adatkezelő a kérelmező t hiá nypó tlá sra szó líthatja fel, amely idő tartam
a fenti hatá ridő be – ha az azonosítá s ténylegesen szü kséges – nem szá mítandó bele. A beérkező
kérelmekrő l – adatvédelmi jogi kö telezettségének teljesítése érdekében – Adatkezelő nyilvántartást
vezet, amely a kérelmező megjelö lését, a kérelmezés idő pontjá t és a kérelmet tartalmazza.
Amennyiben az érintett Adatkezelő fentiek szerinti dö ntésével nem ért egyet, vagy Adatkezelő a rá
vonatkozó hatá ridő t megfelelő indokolá s nélkü l elmulasztja, illető leg a megkeresésre nem reagá l, az
érintett 30 napon belü l jogosult bírósághoz fordulni. Az adatkezelésre vonatkozó pert az érintett–
vá lasztá sa szerint – a lakó helye vagy tartó zkodá si helye szerint illetékes tö rvényszék elő tt is
megindíthatja. A bíró sá g az ü gyben soron kívü l já r el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabá lyban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő kö teles bizonyítani. A perben a jogellenes adatkezeléssel okozott
kár megtérítése mellett a személyiségi jogok – így kü lö nö sen az adatvédelmi ö nrendelkezési jog –
megsértésébő l eredő sérelemdíj-igény is érvényesíthető . Amennyiben Adatkezelő egyes adatkezelési
mű veletek elvégzése érdekében adatfeldolgozó t vett igénybe, ú gy az érintettel szemben – az esettő l
fü ggő en az adatfeldolgozó mellett – Adatkezelő is felel az adatfeldolgozó á ltal okozott ká rért, valamint
sérelemért is. Adatkezelő kizá ró lag abban az esetben mentesü l az okozott ká rért és sérelemért való
felelő sség aló l, ha bizonyítja, hogy a ká rt vagy az érintett személyiségi jogá nak sérelmét az adatkezelés
kö rén kívü l eső elhá ríthatatlan ok idézte elő . Nem kell megtéríteni a ká rt és nem kö vetelhető a
sérelemdíj tová bbá annyiban, amennyiben a ká r a ká rosult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogsérelem az érintett szá ndékos vagy sú lyosan gondatlan magatartá sá bó l szá rmazott, így
kü lö nö sen hamis adatszolgá ltatá s esetén.
Informá ció s ö nrendelkezési jogá nak megsértése esetén az érintett jogosult bejelentést tenni a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elő tt (cím: 1125 Budapest, Szilá gyi
Erzsébet fasor 22/c, honlap: http://www.naih.hu).
Adatkezelő rö gzíti, hogy az érintetti jogokat jogszabá ly bizonyos kö rben, az érintettek alapvető jogaira
figyelemmel korlá tozhatja, mely esetben Adatkezelő a kö telező jogszabá lyi elő írá sokat kö teles
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betartani. Adatkezelő ezen esetekben a beérkező érintetti kérelmekre és bejelentésekre vá laszul a
jogszabá lyi korlá tozá st megjelö li.

AZ ADATKEZELŐVEL TAGSÁGI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK
ADATAINAK KEZELÉSE
Adatkezelő Magyarorszá gon bejegyzett egyesü let, amely – egyesü leti minő ségébő l adó dó an – tagjait a
Ptk. 3:63. § (1) bekezdése szerint nyilvá ntartja. A tagok adatainak nyilvá ntartá sa az Adatkezelő re
vonatkozó jogi kötelezettségen alapul, illető leg a tagokkal való kapcsolattartá s – ezá ltal Adatkezelő
mű kö dése – érdekében arra szü kség van, azt Adatkezelő jogos érdeke is indokolja.
Adatkezelő a tagok alá bbi adatait kezeli: születési dátum, telefonszám, emailcím, pozíció,
munkahely, ledolgozott munkaórák, projekteredményesség, egyedi teljesítménymutatók.
Adatkezelő rö gzíti, hogy az adatok harmadik személy részére kizá ró lag az Adatkezelő re kö telező
elő írá s teljesítése, illető leg az érintett hozzá já rulá sa esetén kerü lnek tová bbítá sra.
Adatkezelő személyes vá llalá s, illető leg az Adatkezelő szervezetében betö ltö tt kü lö nleges jogá llá sú
tagok esetén az érintettek egyéb személyes adatait is kezeli, így kü lö nö sen az érintett á ltal elkészített
ö néletrajzban megadott adatokat, az érintett képmá sá t. Adatkezelő tagjainak képmá sa Adatkezelő
tevékenységének bemutatá sa kapcsá n Adatkezelő honlapjá n megjelenhet, mely esetben az
adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelő tagjainak adataibó l – TALENT-programjá nak mű kö dtetése érdekében – profilalkotást
végez annak érdekében, hogy szá mukra a legideá lisabb, személyre szabott képzést és gyakornoki
lehető ségeket nyú jtsa. Adatkezelő rö gzíti, hogy tevékenységének kö zponti eleme a TALENT-program
és a tagjai részére biztosított gyakornoki lehető ségek, tagjainak dö ntő há nyada éppen az ebben való
részvétel érdekében kívá nt Adatkezelő szervezetébe belépni, így a profilalkotá shoz szü kséges adatok
kezelése és a relevá ns szakmai adatok tová bbítá sa a TALENT-programban résztvevő kü lső
partnercégek részére az érintetteknek Adatkezelő szervezetébe való belépésével és a relevá ns adatok
szolgá ltatá sá val megadottnak tekintett hozzájárulásán alapul.
Amennyiben az érintett tag a profilalkotást ellenzi és adatainak továbbításához nem járul
hozzá, úgy ezt Adatkezelő részére köteles írásban haladéktalanul bejelenteni.
Adatkezelő rö gzíti, hogy a TALENT-programban résztvevő kü lső partnercégek mű kö désére,
adatkezelésére semmilyen rá hatá sa nincsen, azok jogszerű ségéért felelő sséggel nem tartozik.

TAGNAK NEM MINŐSÜLŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE
Felvételre jelentkező tagok adatainak kezelése
Adatkezelő rö gzíti, hogy egyetemi hallgató k érdekképviseletével, tehetséggondozá ssal, oktatá ssal
foglalkozó civil szervezet, mely tagjá vá vá lhat valamennyi olyan személy, aki nyilatkozik a belépési
szá ndéká ró l, elfogadja az Adatkezelő Alapszabá lyban rö gzített céljait és a létesítő okirat alapjá n az
Adatkezelő tagjait terhelő kö telezettségek teljesítését vá llalja. Adatkezelő a hozzá beérkező
tagfelvételi kérelmeket nyilvá ntartja, azokat a tagfelvételi dö ntés meghozatalá ig, illető leg a taggá
vá lasztott személyek fentebb megjelö lt személyes adatait a tová bbiakban mint tagra vonatkozó adatot
kezeli. A tagfelvételi jelentkezés ö nkéntes hozzá já rulá son alapul.
A kezelhető személyes adatok kö re kiterjed az érintett á ltal a jelentkezés sorá n megadott valamennyi
személyes adatra. A személyes adatok tová bbítá sra nem kerü lnek, azokat kizá ró lag a tagfelvételi
9

kérelem elbírá lá sá ra jogosultak ismerik meg. Az adatkezelés idő tartama a tagfelvételi kérelem
elbírá lá sa, a tagfelvételi kérelem visszavoná sa esetén az errő l szó ló értesítés beérkezése, ezt kö vető en
a fel nem vett jelentkező ket Adatkezelő az elutasítá s tényérő l értesíti és személyes adataikat tö rli. A
felvett jelentkező személyes adatainak kezelésére a tagi viszony létesítését kö vető en eltérő , a tagokra
irá nyadó kü lö n szabá lyok vonatkoznak.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel
Adatkezelő lehető séget biztosít arra, hogy a tevékenysége irá nt érdeklő dő k honlapjá n keresztü l
ü zenetet írjanak részére, melyhez kö telező en megadandó személyes adat a kapcsolatfelvevő neve és
e-mail címe. A személyes adatok megadá sa ö nkéntes alapon tö rténik, a megadott személyes adatokat
Adatkezelő ö nkéntes hozzá já rulá s alapjá n kezeli. Az ö nkéntes hozzá já rulá s az érintett személyes
adatainak a honlap elektronikus felü letére való bevitellel megadottnak tekintendő .
A megadott személyes adatok harmadik személlyel való kö zlésre, tová bbítá sra nem kerü lnek. A
megadott személyes adatokat Adatkezelő kizá ró lag addig kezeli, ameddig Adatkezelő az érintettel
kapcsolatban á ll, ezt kö vető en azokat tö rli.

Adatkezelő rendezvényeihez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő tevékenysége sorá n tagjainak és má s egyetemi hallgató knak kü lö nbö ző célú és formá jú
rendezvényeket szervez, melyeken a résztvevő k ö nkéntesen vesznek részt. Adatkezelő
tevékenységének népszerű sítése, illető leg az arró l való beszá moló érdekében rendezvényein kép- és
hangfelvételt készíthet, melyeket honlapjá n kö zzé tehet, illető leg a szervezésben kö zremű kö dő
harmadik személyek részére tová bbít. A felvételek kezelése Adatkezelő alapvető érdeke, hiszen az
érintettek kiszű rése, a felvételek anonimizá lá sa ará nytalan terhet ró na Adatkezelő re, illető leg a
rendezvények megtartá sá t, sikerességét és a résztvevő k szá má t ellenő rizhetetlenné tenné. Adatkezelő
rö gzíti, hogy tevékenységét pá lyá zati forrá sokbó l, tá mogató i hozzá já rulá sokbó l finanszírozza, melyek
elnyeréséhez, illető leg folyó sítá sá hoz alapvető feltételek a tö megrendezvények szervezése és
dokumentá lá sa Adatkezelő részérő l.
Adatkezelő kijelenti ugyanakkor, hogy amennyiben egyes felvételek az érintettek érdekeit kirívó an
sértik, ú gy egyedi, indokolá ssal ellá tott – és a jogosultsá g tekintetében igazolt – panasz vagy kifogá s
esetén a felvételek tö rlését engedélyezheti.

Hírlevél-szolgáltatás

Adatkezelő tagsá gá nak gyarapítá sa, illető leg informá lá sa, a tevékenységérő l való transzparens
tá jékoztatá s céljá bó l hírlevél-szolgá ltatá st biztosít az e szolgá ltatá sra feliratkozó személyek részére. A
hírlevél-szolgá ltatá sra való feliratkozá s ö nkéntes alapon tö rténik, az ehhez kapcsoló dó adatkezelés
jogalapja az érintett ö nkéntes hozzá já rulá sa, amely egyoldalú nyilatkozattal, indokolá s nélkü l
bá rmikor visszavonható , a hozzá já rulá s visszavoná sá hoz há trá nyos jogkö vetkezményt Adatkezelő
nem fű z. Az adatkezelés az érintett nevére és elektronikus levélcímére terjed ki, és mindaddig
folyamatban van, ameddig az érintett hozzá já rulá sá t vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a hírlevélszolgá ltatá st be nem szü nteti. A hozzá já rulá s visszavoná sa Adatkezelő részére kü ldö tt írá sbeli
nyilatkozattal vagy a hírlevélben talá lható , a leiratkozá sra irá nyuló linkre tö rténő kattintá ssal
tö rténik.

Adatkezelő szerződéseihez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő tevékenységének ellá tá sa sorá n szerző déseket kö t tö bbek kö zö tt a TALENT-programban
résztvevő kü lső partnercégekkel, illető leg az á ltala szervezett rendezvényekhez kapcsoló dó an.
Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, adó és szá mviteli kö telezettségeinek teljesítése
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céljá bó l kezeli a vele ü zleti kapcsolatba lépő természetes személyek Á FA tv-ben és a szá mvitelrő l szó ló
2000. évi C. tö rvényben meghatá rozott adatait. A kezelt adatok kö re az Á fa tv. 169. §-ban
meghatá rozott, a szá mla kiá llítá sá hoz szü kséges adatok, illető leg a szá mvitelrő l szó ló 2000. évi C.
tö rvény 167. §-ban meghatá rozott adatok. Az adatok tá rolá sá ra Adatkezelő a jogalapot szolgá ltató
jogviszony megszű nését kö vető 8 évig kö teles, a személyes adatokat tartalmazó bizonylatokat,
szá mlá kat Adatkezelő kö nyvelését ellá tó személy ismerheti meg.
Adatkezelő rö gzíti, hogy az ü zleti titok kö rébe tartozó adatok védelme érdekében eljá r, így kü lö nö sen
a jogi személy ü gyfelek adatainak kezelése is Adatkezelő fentiekben részletezett biztonsá gú eszkö zein
és rendszereiben, az á ltalá nosan meghatá rozott biztonsá gi szinten tö rténik, ugyanakkor az Infotv-ben
és a GDPR-ban meghatá rozott szintű védelem a jogi személyekre nem terjed ki.

Kapcsolattartókra irányuló adatkezelés
Amennyiben a jogi személy ü gyféllel vagy Adatkezelő vel jogviszonyban á lló má s jogi személlyel való
kapcsolattartá s érdekében szü kséges, ú gy Adatkezelő e partnerének megjelö lt képviselő jét
kapcsolattartó ként rö gzíti és egyedileg meghatá rozott, a partnercég á ltal megadott személyes adatait
(név, elérhető ség) a felek jogviszonyá nak keretei kö zö tt kezeli. Adatkezelő az adatkezelést – lehető ség
szerint – a vonatkozó írá sbeli szerző désben rö gzíti, egyú ttal megkö veteli azt, hogy a partnercég az
érintettet az adatkezelésrő l tá jékoztassa, az esetleg szü kséges hozzá já rulá sá t biztosítsa. Adatkezelő
adatkezelésének jogalapja Adatkezelő és a partnercég jogi érdeke. Az adatkezelés a partnercéggel való
jogviszony megszű néséig, má s kapcsolattartó személy kijelö léséig, illető leg addig tart, amíg az érintett
képviseleti jogá nak megszű nését Adatkezelő részére bejelenti.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelő zésére, kezelésére, orvoslá sá ra és nyilvá ntartá sá ra
kü lö n szabá lyzatot fogadott el, amely 1. szá mú mellékletként jelen Szabá lyhoz csatolá sra kerü l,
illető leg Adatkezelő azt nyilvá nosan hozzá férhető vé teszi, tagjaival megismerteti. Adatkezelő
adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó rendjére e kü lö n szabá lyzat irá nyadó .

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabá lyzat megá llapítá sá ra és mó dosítá sá ra Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselő i
jogosultak.
Jelen Szabá lyzatot Adatkezelő honlapjá n és székhelyén kö zzéteszi, valamint tagjaival megismerteti.
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