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3. A szabá|yzat hatálya, érvényessége

3.1, Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adaíkezelő minden munkavállalőjára, a

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló magánszemélyekre, az Adatkezelő

valamennyi partnerére, valamennyi szerződéses jogviszony vagy ajánlat folytán aZ

Adatkezelővel kapcsolatba kerülő személyre, valamint a külső szervezetek mindazon

alkalmazottaira, akik az Adatkezelő adatvagyonáhozvalamilyen módon hozzáférhetnek.

3 .2. A szab ály zat tar gy i hatály a mindazon adatkezelé s ekre terj ed ki, melyek :

venni,

személyekhez oly módon kapcsolódnak, hogy személyes adataik kezelése a Szövetség
szol gáltatás éúto z s zük s é g e s,

illetve munkaviszonyba kívánnak lépni.

3,3. A szabályzatidőbeli hatálya. Jelen szabályzat2023.január 01. napjától hatályos és hatálya

határozatlan ideig, vagy visszavonásig tart.

4. Fogalom meghatározások

Az alábbi fogalmak azInfotv,, valamint a GDPR alapján,jelen szabályzat alkalmazásában

értendők.

adatállomúny: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfetdolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
á|tal v é gzett adatke zel é s i műve l etek ö s sze s s é g e ;

adatfeldolgozó: azaterrnészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
kötött szerződést is - adatok feldolgozásátvégzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól ftiggetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fenykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők(pl. ujj- vagy tenyémyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének cél_iát

meghatátozza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtla, vagy az adatfeldolgozőval végrehajttatja;

adatmegsemmisítés: az adatottartalmaző adathordozó teljes ftzikai megsemmisítése;

adattovtíbbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;



4

gdattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a

jogosulatlan hozzáférés. megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

adatkezelés korlátoztísa: atárolt adat záro|ása az adat további kezelésénekkorlátozása

azonosítható természetes személy; az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatároző adat,

online azonosító yagy atermészetes személy fizlkai, fiziolőgiai, genetikai, szellemi, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonoss ágára vonatkozó egy vagy több tényező alapjan azonosítható

érintett: bármely információ alapjánazonosított yagy azonosítható természetes személy

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szetvezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, aZ

adatfeldolgozőval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányitása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

hoaájtírulás; az érirrrett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánitása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel felreérthetetlen beleegyezését adja ará vonatkozó személyes

adat -teljes köní vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáibatartoző minden adat, azaz afaji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes

személyek egyedi azonosítását célző biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságfua vonatkozó személyes
adatok,

a.) genetikai adat; egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy ftziolőgiájára yagy

egészségi állapotáravonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban azadott
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

b) biometrikus adat; egy természetes személy fizikai, fiziolőgiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely
lehetővé teszi vagy megerősíti atermészetes személy egyedi azonositását, mint például
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

c.) egészségügli adat; egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotélra

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a

természetes személy egészségi állapotár ől;

nyilvánosságra hozatal: az adatbárki számáratörténőhozzáférhetővé tétele;

személyes adat: azonosított yagy azonosítható természetes személyre (,,érintett") vonatkozó
bármely információ, azonosíthatő az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonostó, például név, szám, helymeghatároző adat, online
azonosító vagy atermészetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociáJis azonosságáravonatkozó egy vagy tőbb tényező alapján azonosítható

tiltakozús: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megsziintetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
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Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fielen SzabáIyzat megalkotásakor

az Infotv. és GDPR] fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzatfogalommagyarázataitÓI,

illetve jelen szabáIyzatban nem definiáltak, akkor a jogszabály áItalmeghatározottfogalmakaz

iranyadók.

II. Szabá|y zat tartalm a

Az Adatke zelő tevékenységét tekintve a tagegyesületek megyei, regionális és országos

érdekképviseletével, működési feltételeinek segítésével, a Szövetséghez tartoző

horgásziizeken kezelői feladatok ellátásával, ahorgászathoz szükséges okmánYok, kiadvánYok

teljÁ korri forgalmazásával, bizományos horgászjegy értékesítési rendszer műkÖdtetésével,

hőrgászvizsgáúatással, rendezvények, gyermek, i{úsági és felnótt Programok,
horgászversenyek szerv ezésével és megrendezésével foglalkozik.

1. Az adatkezelés elvei, célja és jogalapja

I.2. A személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára

átláthatő módon, csak meghatérozott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A Szövetségnél

csak azon személyes adatok gyűjtése, kezelése történik, amely az adatkezeléS Céljának

megvalósulásához sztikséges, megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alaPján a

renáekezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, Az adatok

tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a vonatkoző jogszabályi előírások szerinti kötelező

megőrzési ideig történik. A személyes adatok vonatkozásában biztosítjuk azok titkosságát,

sértetlenségét, valamint rendelkezésre állását.

1.3. Személyes adat kizárőlag csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében kezelhető, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ha az

adátkezelés célja megs zűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni

kell. Az adatokat törölni kell - a kötelező adatkezelés kivételével - akkor is, ha azt az érintett

kéri.

I.4. A célhoz kötöttségnek és az adatkezelés jogalapjanak együttesen kell fennállnia, Így

jogszerű az adatkezelés. A cél nélküli, vagy nem konkrét célú adatkezelést a jogszabálY nem

engedi. Az adatkezelés célját az adatkezelés minden szakaszában szem előtt kell tartani.

1.5. A jelenszabáIyzathatályaalátartoző adatkezelésekazalábbi célokat szolgálhatják:

1.I. Az adatkezelés elvei:
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védelmének biztosítása.

1.6. A Szövetség a személyes adatokat elsősorban az érintett hozzájárulása alaPján, az

Adatkezelő jogos érdeke, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

érdekében keze l i. Az érintett a hozzáj árul ását me gadhatj a :

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) althoz az érintetthozzájérult (ez önkéntes,batározott és tájékozott),

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egYik

fél, vagy az a szerződés megkötés ét megelőzően az érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges,
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesitéséhez szükséges

(további akban : köte l e ző adatkezelés),
d) azadatkezelés azérintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges,
e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretébe n v é gzeít fel adat vé grehaj tásához szüks é ge s, vagy

0 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintetí olyan
érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szüksé gessé, különö se n, ha az érintett gyermek.

Különleges adat akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
b) egyéb esetekben törvény felhatalmazás alapján.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintetthozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy

aránylalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Szövetségre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítése céljából szükséges, illetve harmadik személy jogos érdeke

érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez

fűző dő j o g korláto zás áv al ar ányb an áll.

A 16, életévét betöltött kiskorú érintett hozzájáru|ását tartalmaző jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem

szükséges.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes

hozzájárulását megadni, akkor asajátvagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,

valamint a személyek életét, testi épségétvagy javait fenyegető közvetlen veszély elháritásához

vagy mege!őzéséhez szükséges mértékben a hozzájátulás akadályainak fennállása alatt az

érintett személyes adatai kezelhetők.
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önkéntesnek kell tekinteni azÉrintetthozzájárulását, ha az adaíkeléstvégző részére azÉrintett

írásbeli megkeresésében megírja személyes adatát. (Pl.: nevét, címét, telefonszámát, anyja

nevét, felhasználási helyének cimét, e-mail címét, stb.)

Harmadik fél részére meghatalmazáshiányában semmilyen adat nem szolgáltatható ki, melYet

a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell Őrizni. Csak az a meghatalmazás

fogadható Ó1, melyet kiállítója saját kezűle girt aláés ezt a tényt két tanú az aláirásával igazolta,

rovauua az okiraton a tanúk nevét és -ha törvény eltérően nem rendelkezik -lakóhelYét, ennek

hiányában Ártőzkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni. A meghatalmazás akkor is

elfogadható , ha az okirat aláirőjának aláirását vagy ké4egyét az okiraton bíró vagy kÖzjegyző

hiteÉsíti, illetve az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó

szabályok szerint megfelelőe n aláirja; vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített

okirat szabályszerű ellenjegyzésévelbizonyitla,hogy az okirat aláírőja a más általirt okiratot

előtte irta alávagy aláirását elótte sajátkezű aláirásának ismerte el.

Az elszámolható adatkezelés elve alapján az adatkezeléshez való hozzájárulásí aZ

Adatkezelőnek az adatkezelés teljes időtartama alatt, annak minden fázisában igazolni kell

tudni. Az Érintett hozzüárulást szóban kizárőlag akkor adhatja meg, ha a hozzájárulás a

későbbiek során bármikor ígazolhatő.

Az érintett kérelmére indult bírósági, vagy hatósági eljárásban a szükséges adatainak

kezel é s éhe z v alő hozzájárulását vélelmezni kel l.

Az adatkezeléshez adotthozzájárulás kapcsán felmerült kétség esetén aztkel| vélelmezni, hogy

az érirftett ahozzájárulását nem adta meg.

A Szövetsé g á|ta|kezelt személyes adatok nyilvánoss ágrahozaíala - kivéve, ha törvény rendeli

el - tilos. A Szövetségről szóló - személyes adatokon is alapuló - statisztikai adatok

közölhetők.
A Szövetségnél az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat

üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azol<hozhozzáférési lehetőséggel

rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni |l,sz. mellékletl,

A Szövetség megbizásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes, vagy jogi

személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi

kötelezetts égek az adatfeldolg ozőval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Az
adatfeldolgozőva| a Szövetség az Infotv. által előírt Adatfeldolgozói szerződést köt |2. sz.

melléklet).

2. Az adatok köre és kezelése

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, mint Adatkezelő személyes adatot kizárőlag
egyértelműen meghatározott,jogszeni célból kezelhet. Az adatok gyűjtósének és kezelésének

tisztességesnek és törvónyesnek kell lennie. Egy-egy adatkezelés során csak olyan személyes

adatok kezelhetőek, amelyek a konkrét adatkezeléshez szükségesek és elengedhetetlenek. Nem

használhatóak fel egy adatkezelés során olyan adatok, amelyek nem szükségesek aZ

adatkezelési cél eléréséhez.

A Szövetsé g á|ta| végzett adatkezelés eket az adatkezelés megkezdés étől lega|ább háromévente

felül kell vizsgálni ánnak okán, hogy azok a Szövetsé g által, illetve megbizásából eljáró

Adatfeldol gorő áltulkezelt személyes adatkezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához
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szükséges-e , Ezenfelülvizsgálat elvégzését és eredményeit dokumentálni kell, azt I0 évig meg

kell őrúni, és kérésre a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóság rendelkezésére

kell bocsátani. [Infotv. 5.§ (5.) bek.]

A szövetség tevékenvségeivel kaDcsolatos adatkezelések

2. 1 . SzpvnlyüGyl ADATKEzELE s

2.1.1. A szövetséegel munkavállalói iogviszonyban állók személves adatainak kezelése

Adatkezelés célja : munkáltatói j ogok gyakorlása

Erintettek kategóriáj az az Adatkezelő munkavállalói

Személyes adatok kategóriája:
1.) a munkavállalók munkaszerződésben szereplő, azonosító és kapcsolattartási adatai

2.) a munkavállalók társadalombiztosítási azonosító jele, társadalombiztosítási ellátások

igénybe vételére és járulékfizetésre vonatkozó adatok

3.) a munkavállalók adóazonosítási jele, a személyi jövedelemadő megfizetésére és az althoz

kapcsolódó adókedvezményekre vonatkozó adatok

4.) a munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (pl. pótszabadság, családi

adókedvezmény kapcsán)

5.) a munkavállalók munkaszerződésében vagy munkaköri leírásában szereplő egyéb

személyes adatai

6.) tanulmányi szerződésekben és azok végrehajtása körében rögzitett személyes adatok

7.) munkavállalók egészségi alkalmasságára, munkabalesetére, foglalkozási megbetegedésére

vonatkozó adatok

8.) megváltozott munkaképességű munkavállalók személyes és egyészségügyi állapotára

vonatkozó adatok

9.) a munkavál|alő személyi nyilvántartásának részeként kezelt, a munkavállalő á|tal

szolgáltatott további adatok (szolgálati igazolvány szám, szolgálati jelvényszám), önéletrajzok,

munkaviszonnyal összefuggő egyéb nyilatkozatok

A fenti pontok alaoián a szövetsésnél t adatok köre:

a munkavállaló neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja

neve, címe , tartőzkodási helye, családi ál|apota, telefonszáma

magán_nlu gdijpénztár tagsági adatok, adóazonosító jele, társadalombiztosítási

azonosító jele, nyugdíjas törzsszáma, munkakönyv másolat (ha van)

nyilatkozat tartozásről, folyószámlaszáma, biztosítási jogviszony típusa, munka

alkalmassági egészségügyi igazolás
munkavi szony kezdő napj a, munkaköre, heti munk aőr ák száma, béradatok, vé gzetts é get

igazolő okmány másolati példánya

előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások,

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban a munk av á|lalő

16. életévét be nem töltött bozzátaríozóiának születési helye és ideje, lakcíme, anyja

neve, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, érvényes diákigazolvány

meglétének a ténye
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- megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén a munkavállaló megváltozott

munkakópe s s é gét me galap oző szakértői határ o zat, rehab i l itác i Ó s kártya

Az adatkezelés jogalapja: Mt. 10. §. (1), és (3); szerződés IGDPR 6. cikk (1) bek. b) Pont]

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség [GDPR 6" cikk (1) bek. c) pont], érintett

hozzájénulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],

Adattovábbítási címzettek: adóhatóság, társadalombiztosítási hatóság, foglalkozás-

egészségügyi hatóság

Törlésre e\őirányzotthatáridő: a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt időtartam, a

beérkező önéletrajzok esetében 1 év.

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: AdatkezelŐ az adatokat papíralapon

elzártan, elektronikus formában az adatkezelő saját szerverén jelszóvédett, nem titkosított

állományban kezeli. Az adatokat a munkavégzésiikkel összeÍiiggésben fe|hatalmazott

személyek kezelhetik a feladatuk, munkakörtik végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

2.1.2. A Szövetség tisztségviselőinek. az egvesületek elnökeinek. valamint a társadalmi
halőrök adatainak kezelése

Adatkezelés célja: a Szövetség működését, munkáját segítő személyek adatainak

nyilvántartása, kapcsolattartás, ftzetés, számviteli kötelezettségek, valamint a Hhr,tv

előírásainak telj esítése

Erintettek kategóriája: a Szövetség tisztségviselői, egyesületek elnökei, társadalmi halőrök

Személyes adatok kategóriája:
Szövetség tisztségviselői: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvánY

száma, TAJ szám, adóazono sító, bankszámlaszám, telefonszám

Egyesületek elnökei., név, lakcím, telefonszám

Társadalmi halőrök: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, TAJ szám szolgálati

igazolvány száma, felir azonositő, adőazonosító szám, bankszámlaszám, telefonszám, egyéb

adatok (vizsgabizonyítvány, esküokmány, nyilvántartásbavételi határozat)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása IGDPR 6. cikk (l) bek. a.) Pont]

Az adatkezelés további jogatapja: Ahalgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013, évi CII.

törvény 56. § (9) bek.
Adattovábbítási címzettek: Halgazdálkodási hatóság, adóhatóság, társadalombiztosítási hatóság,

foglalkozás-e gészsé gügyi hatóság

Törlésre e|őirányzott határidő: a vonatkoző jogszabályi előírások szerint

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatoktárolásapapir alapon e|zárt

szekrényben, valamint elektronikusan történik, az érintett személyes adataihoz a Szövetség

részéről kizárőlag munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott személyek, illetve az

adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez

szükséges mértékben és ideig.

A munkavátlalók személyes adatainak kezelésérőI szóló tájékoztató jelen szabályzat 7. sz.

mellékletét képezi.
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2,2, uoplc ÁszATI LEHETó spc Nv úlrÁsÁvet- KAp c s oLATo s aoarrBzpI_É s

2.2.1. Maevar horeászkártya és horeász állami és területi ieeyek értékesítése

Adatkezelés célja: a jogszabá|yi előírásoknak megfelelően a horgászkÍtrtya, valamint a terÜleti

jegyek értékesítése, nyilvántartása
Erintettek kategóriáj az a szolgáltatást igénybe vevők

Személyes adatok kategóriáj az az áIlami horgászje gy, állami halászlegy vagy turista á|lami

horgászjegy száma, név, és ahorgász azonosító száma

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Lz adatkezelés további jogalapja: Ahalgazdálkodásról és a hal védelméról szóló 2013, évi CII.

törvény 4a. § (6a) bek.
Ad attováb b ítá si címzettek : MoHo S Z, Halgazdálkodás i ható ság

Törlésre e|őirányzott határidő: a vonatkoző jogszabályi előírások szerint 5 év

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alapon,

valamint elektronikusan, a www.horgaszjegy.hu webes felületen. Az érintett személyes

adataíhoz a Szövetsé g részétől kizárólag munkavégzéstikkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek, illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a

feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

2.2.2. Halőri intézkedés alá vont személvek adatai

Adatkezelés célja: a szabálysértés, jogsértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén az

eset/esemény kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtéte\e, az eljátáslellenőrzés során

talált bizonyítékok r ö gzité s e, val amint va gy onvé del em

Erintettek kategóriája: a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőrzés alávont személyek

Személyes adatok kategóriája: a helyszíni ellenőrzés, iríézkedés során a jegyzőkönyvben

figzített adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcímltartőzkodási hely, személyi

igazolvány száma, horgászkártya száma, az eljárás során készített fénykép, mozgókép, illetve

hangfelvétel az ellenőtzött személy áltaI esetlegesen további rendelkezésre bocsátott adatok,

információk
Az adatkezelés jogala pja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruhéuott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretébenvégzeítfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk

(1) bek. e.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja: Hhvtv. 56/A § (1.) bek.

Adattovábbítási címzettek: a halőrök által úgzített adatok és bizonyítékok - jogszabályi

köte l ezé s alapj án - az illetéke s ható s á gh o z l szervhez kerülnek továbbításra

Törlésre előirányzott határidő: az intézkedés során rőgzitett személyes adatok az

adatfelvételt, valamint az adatátvételt követő en az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó

határidőig kezelhetőek. Amennyiben az intézkedést követően nem indul eljárás, akor az

intézkedés során megszeízett személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alapon,

valamint elektronikusan történik. Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részétől
kizárőlag munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott személyek, illetve az
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adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek fernek hozzá a feladatuk végzéséhez

szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelő a rögzitett felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az

adatok megismeresének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv mintát jelen

szabályzat ]2" sz. melléklete tarta\mazza. A felvételek kezelésére jogosultak listáját jelen

szabályzat ] 3. sz. melléklete tartalmazza.

A jegyzőkönyv, a fénykép, a mozgókép, illetve a hangfelvétel rögzítésére bizonyítékként tÖrténő

felhasználás céljából kerül sor, melyről az érintett (horgász) előzetes tájékoztatást kap. A
tájékoztatás a helyi horgászrendben megtalálható, mely az érintett területi engedélyének

elválaszthatatlan részét képezi.

2.2.3. A Szövetség által szervezett táborokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a táborban résztvevők regisztrációja és ennek keretében a táborra valő
jelentkezés és a tábor során a jelenlét nyilvántartása, előleg és végszámla kiállítása a
részvételről, a táborban résztvevők egészségügyi állapoténak és közösségben való részvételi

lehetőségének igazolása) az esetleges egészségügyi feladatok ellátása, tábor fotÓ, videó

dokumentálása
Erintettek kategóriája: a táborban résztvevő személyek
Személyes adatok kategóriája: név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám,

adőazonostő, bankszámlaszám, telefonszám, egészségügyi adatok: győgyszerallergia,

ételallergia
Az adatkezelés jogalapja azérintett hozzájarulása, 16 évnél fiatalabb résávevő esetén érintett

törvényes képviselő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség (számláaás, egészségügyi adat) IGDPR
6. cikk (1) bek. c.) pont].
Adattovábbítási címzettek: az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez a Szövetséggel

szer ző dött adatfe l d o l go zó (k) számár a továbbítj a az adatokat
Törlésre e|őirányzott határid ő: számlázás tekintetében a hatályos jogszabályban rögzített

határidő 8 év, egészségügyi adatok tekintetében a részvételt követő 2 hét, egyéb adatok

tekintetében arészvételt követő l év
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan,

valamint papír alapon történik Az érintett személyes adatalhoz a Szövetségrészérőlkizárőlag
munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb

jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges

mértékben és ideig.

2.2.4. A Szövetség által szervezett versenyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a versenyek gördülékeny lebonyolítása érdekében szükséges adatok

gyűjtése, listába történő rendezése, információ feldolgozás és közlés, a nevezések az elért

Óreámények összefoglalt állapotban történő megjelenítése online felületeken, előleg és

v é gszám|a kiállítása a r észv ételről, verseny fotó, videó dokumentálása

Erintettek kategóriája: a versenyen résztvevő személyek
Személyes adatok kategóriája: név, születési hely, idó, lakcím, anyja neve, TAJ szám,

adóazono st ő, b ankszám|aszétm, telefonszám
Az adatkezelés jogal apja azérintett hozzájárulása, 16 évnél fiatalabb résztvevő esetén érintett

törvényes képviselő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek, a,) pont],
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Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség (számlázás) [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

pont].
Adattovábbítási címzettek: az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez a SzÖvetséggel

szer ző dött ad atfe l do l go zó (k) számár a tovább ítj a az adatokat

Törlésre e|őirányzoit nutá.id őz számlánás tekintetében a hatályos jogszabálYban rÖgzitett

határidő 8 év, egyéb adatok tekintetében a részvételt követő 1 év, illetve a hozzájárulás

visszavonásáig
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan,

valamint papír alapon történik Az érintett személyes adatalhoz a Szövetségrészérőlkizárőlag
munkavégzlsukkel összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egYéb

jogviszonyban álló személyek fernek bozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges

mértékben és ideig.

2. 3 . HoNlap SzolcÁLTarÁsaIvat- KApCsoLATos alarrpzplps

2.3.1. Területi ieevek- ONJine horeászieev értékesítés

Az Adatkezelő a Szövetség honlapján (rulu.tbg§Z.hu) tájékoztatást nyújt és lehetőséget

biztosít területi horgászjegek on-line vásárlására. A weboldalonta|álható https://horgaszjegy.hu

linkre kattintva lehet az E-területi jegy vásárlását igénybe venni.
A www.horgasziegy.hu weboldal aHorgászjegy Kft. általfeuíartott és üzemeltetett weboldal,
melynek adatkezeléséért kizáíőlag a Horgászjegy Kft, felel, A Szövetség a weboldalon
folyatott adatkezelésben nem vesz részt. Az on-line területi jegy vásárlás során felmerülő
adatkezelésekkel kapcsolatban a MOHOSZ honlapján elérhető Adatvédelmi tájékoztató nlujt
információt.

2.3.2. Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő weboldala (www.khesz.hu) az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket

használ. A cookie (magyarul ,,süti") egy kisméretű szöveges fájl, amelyet Felhasználő által
meglátogatott weboldal tárol a Felhasználő számitőgépén, vagy egyéb, azinternet böngészésére
használt eszközén. A Felhasználó eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül
tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal ,,megjegyezzen" bizonyos adatokat és

beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott
időtartamra,
A cookie -k ar::a szolgálnak, hogy a Felhasználő áItaIí tevékenységek (pl.: belép, kattint,
elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a Felhasználó, stb,) eredményét a webszerveren futó
weboldal tiirolni tudja, hogy aztkésőbb is felhasználhassa. Ezarra szolgál, hogy az adott webes
felület (elen esetben a Szövetség honlapja, a www.khesz.hu) ,,emlékezzen" araa,hogy az adott
Felhasználó mar járt ezen az oldalon. A sütik használatának célja a honlap megfelelő
rnűködésének biztosítása, jogalapj a az elehJronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefiiggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szőlő200I. évi CMII.
törvény 13/A § (3) bekezdésében figzitett rendelkezés
A cookie-k alkalmazására kizárőlag akkor kerül sor, ha az érintett az eríe szolgálő felületen

azok használatát kifejezetten engedélyezi, A beállítások módosítására - és e körben a

ho zzáj ár ulás vi s s zavon ás ár a - b ármikor l ehető s é g van.

Adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a

felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,

az adatv esztés megaka dály ozása,
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E rintettek kate gó riáj a : a webold alt láto gatő valamennyi érintett
Személyes adatok kategóriája: azonosító, dátum, időpont

Az adatkezelós jogalapja az érintett hozzájániása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].

Az adatkezelés további jogalapja: -

Adattovábbítási címzettek: -
Törlésre előirányzott határidő: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok

láto gatásának b efej ezós éi g tart.

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan
történik Az érintett személyes adatalhoz a Szövetség részéről kizárőlag munkavégzésükkel
összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban állő
személyek fernek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig,

2.3.3. Fotó rlálvázattal, foeási beszámolókkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a fotőpályazatra órténő regisztráciő, a pályéző azonositása. a többszörös
jogosulatlan regisztrációk kiszűrése, kapcsolatfelvétel, az fogási beszámolók esetében a
horgászat népszerűsítése, valamint a horgászok számáta az összetartozás és a horgászathoz
kötődő identitás érzésének erősítése
Erintettek kategóriájaz a pályéaatra jelentkező, fogási beszámolót beküldő valamennyi
érintett
Személyes adatok kategóriája: név, e-mail cím, fogási beszámolót beküldők fotója, neve

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].

Az adatkezelés további jogalapja: -
Adattovábbítási címzettek: apályázat elbirálása kapcsán akezelt személyes adatok a felkért
zsíxi tagai felé kerülnek továbbításra, továbbá a pályamű és készítőjének neve megjelenhet a

Szövetség online felületein
Törlésre előirányzotthatáridő: amár átadott fényképek tekintetébenhatátrozallan ideig, azonban

ahozzájénulást az érintett jogosult bármikor módosítani vagy visszavonni

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok táro|ása elektronikusan
történik Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részéről kizrrlőlag munkavégzésükkel
összeftiggésben felhatalmazoít személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló
személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez sztikséges mértékben és ideig.

2. 4 . szptvtÉLy É S VA GyoNvÉDE LEMMEL KApc s oLA To S ADA TKE ZELÉ,S

A Szövetség a foglalkoztatottak életének, testi épségének védelme, a munkaszervezés
elősegítése, valamint a vagyonvédelem, a gépjárművek védelme, továbbá a jogsértések

észlelése, az elkövető tettenérése, valamint azonosításának elősegítése, illetve a balesetek
kivizsgálásának megkönnyítése céljából GPS nyomkövető rendszert basznál a
gépjárműveiben. A gépjárművekbe telepített GPS nyomkövető rendszer által szolgéútatott
helymeghatátroző adatok, melyek koordinátái megegyeznekaz abban ülő érintett poziciőjával,
igy személyes adatnak minősülnek

Ezen felül GPRS nyomkövető rendszert használ azokon a mobiltelefonokon, melyeken a

halőri alkalmazásthasznáIják a MOHOSZ HORINFO rendszerre épülő halőri mobiltelefonos

alkalmazás, amely munkavógzés közben az alkalmazotti státuszú hivatásos halőr általhasznéút

szolgélati használatra adott mobiltelefonjának használatakor a jogosultsággal rendelkező

vezető részéte lehetőséget biztosít a halőralkalmazásban megnyitható térképen , beállítástól
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fiiggő időközönként - a pontos helyadatokhoz történő hozzáférésre, továbbá az alkalmazása

elindított lekérdezé s ek (ellenőrzések) helya datair a.

A fenti esetekben az adatok közvetlenül a Magyar Országos Horgászszővetséghez

kerülnek, a Szövetség közvetlenül adatkezelésben nem vesz részt.

2.4.1. Mozgó kamera kihelvezésével kapcsolato§ adatkezelés

Illegális horgászatilha|ászati tevékenység gyanújának felmerülésekor a SzÖvetség mozgő

kamerákat helyezhet ki egy adott helyszinen.

Adatkezelés célja: vagyonvédelem, továbbá a szabálysértés, jogsértés vagy bűncselekménY

gyanúj a esetén az esetl esemény kivizsgálása, bizonyítékok
Érintóttet< kategóriája: a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőrzés alá vont személYek

Személyes adatok kategóriája: érintettek képmása

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek IGDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont],

Az adatkezelés további jogalapja: -

Adattovábbítási címzetten Áz aáatok továbbításra kerülhetnek hatóságok, bíróságok (harmadik

személyek) részéte a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett.

Törlésre előirányzott határidő: A rögzített képfelvétel felhasznáIás hiányában azonnal

megsemmisítésre kerül.
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan

történik Az érintett személyes adatalhoz a Szövetsé g részéről kizárŐIag munkavégzésükkel

összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban állő

személyek fémek hozzáa feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

Mivel a fenti adatkezelés jogalapja a Szövetség jogos érdeke, igy ezzel összefüggésben

Adatkezelő l!rdekmérlegelési tesztet készített.

2. 5. MINÓSÉGI KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés célja: a Szövetsé g által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülŐ

minőségi kifogások kezelése

Erintettek kategóriája: a Szövetség szolgáltatásait igénybe vevők

Személyes adatok kategóriája: név, lakcím, a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz

leírása, az érintett által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az adatkezelés további jogalapjal 2012. évi CXX. tv. az egyes rendészeti feladatokat ellátó

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést

biztosító módosításáról

Adattovábbítási címzettek: ellenőrzés esetén a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére

jogosult hatóság

Törlésre előirányzott határidő z 2 év

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása az adaíoktárolása papír alapon elzárt

helyen történik.



15

2.6. AKÖZÖSSÉGr MEDIA FELÜLETEINEK HASZNÁLATA SORÁN FELMERÜLÓ ADATKEZELES

Az Adatkezelő a következő közösségi médiát a|ka|mazza:
https :/lwww. facebook. comlkheszinfo

A Szövetség mellett a közössógi média felület üzemeltetője is adatkezelŐnek minősül, akik

maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére a Szövetsógnek csak

korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük

azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból

megfelelő adatkezelést. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az izemeltető

tevékenysé gét, igy nincsenek információink arról, hogy mel;, adatokat kezelnek pontosan.

A facebook használata során a Szövetség csak olyan posztokat oszt meg (ahol a harmadik fél

személyes adatai, pl. neve, képmása megjelenik), melyeknél az érintett a hozzájárulását

megadta"

Adatkezelés célja: a Szövetség arculatának és brandjének marketingtevékenységgel tcirténő

erősítése, ezze| ősszefiiggésben fenyképfelvételek készítése, nyereményjátékok, pá|yázatok

bonyolítása
Érintettek kategóriája: a Szövetség szolgáltatásait igénybe vevők

Személyes adatok kategóriája: érintett képmása, érintettel kapcsolatbahozhatő egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása IGDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja: -

Adattovábbítási címzettek: -
Törlésre előirányzott határidő: az elérendő cél megvalósulásáig

A Szövetség szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztató
jelen szabályzat 8. sz. mellékletét képezi.

3. Adatvédelmi irányítási rendszer

A Szövetség igyvezető igazgatőja az Adatkezeló sajátosságainak figyelembevételével
meghatározza az adatvédelemre, valamint az azzal összefiiggő tevékenységre vonatkozó
feladatokat, valamint a feladat- és hatásköröket.

3. 1 . Adatvédelmi hatásvizsgálat

Amennyiben valamely új adatkezelései folyamat figyelemmel annak jellegére, hatókörére,

körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és

szabadságaira nézve, akkor Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzóen

hatásvizsgálatotvégez arra vonatkozőan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes

adatok védelmét hogyan érintik. Egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek

egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is

értékelhetőek.

A hatásvizsgálat a jelen szabáIyzat 3. sz. mellékletében leírt szempontrendszer

fi gyelembevételével történik.
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A hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek

által jelenteitkockázat változása esetén gondoskodni kell a hatásvizsgálat felülvizsgálatáről,
mely során akockázatok értékelés étűjrael kell végezn| Akockéuatok felülvizsgálatát legalább

3 évente végre kell hajtani.

Továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Adatkezelő a kockáuatelemzés

végez, amelynek lépései az alábbiak:

meghatározása, majd

Szükséges akockéuatforrások feltfuása, melyen belül meg kell határozni akockénati preventív

és korrektív célkezelés elemeit, az etőforrás-kezelés rendszerét, továbbá el kell különíteni az

objektív és szubjektiv kockázati elemket.
Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértkelési rendszer kialakításáig, Meg kell
állapitani a kockázatforrásokat, értékelni kell a lehetséges kockázatokat valőszinűség és

értékelés szempontjából is. Az elemzés menetét és eredményeit írásba kell foglalni,

Valószínűség szempontja szerint:

Erékelés szempontjából:

3 .2, Előzetes konzultáció

Abban az esetben, ha az elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálat megálIapitja, hogy az adott
adatkezelési folyamat valószínűsíthetően magas kockázattal ján, akkor a Szövetség az
adatkezelési folyamata megkezdés ét megelőzóen konzultáciőt kezdeményez aHatősággal.

A konzultáció során Adatkezelő tájékoztatja a Hatóságot az adatkezelésben részt vevő
adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók feladatköreiről, a tervezett adatkezelés
céljairól és módjairól, az érintettek jogainak és szabadságainak védelmében hozott
intézkedésekről, az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményéről, valamint az adatvédelmi
tisztviselő elérhetőségeiről.

kockázatforrások:
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3.3" Érdekmérlegelés

A GDpR [6. cikk (1) bekezdés í) pont] lehetővé tesz az Adatkezelő számára az Űgynevezett

,jogos érdék" fennállása esetén - mint jogalapon - kezelje a személyes adatokat, abban az

"r.ib"n, 
ha megfelelő céllal rendelkezik, és a többi adatkezelési alapelvet is betartja.

Ezen jogalap akkor merülhet fel, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekóinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget

élveznek az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személYes

adatok védelmét teszik szükségessé (különösen,ha az érintett gyermek).

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatéú:roz a Szövetség elvégez egy érdekmérlegelési

tesztet, mely sórán az adatkezelés céljának szükségességét, az érintettek jogainak és

szabadságainak arányos mértékű korlátozásáú.vizsgá|ja, megfelelőenalátámasztva,

Az érdekmérlegelési teszt, egy több lópésből álló módszer, mely során a Szövetség összeveti

az adatkezelői érdekeket az érintett alapvető jogaival, és ennek alapján dönti el, hogY az

adatkezelés jogszeni lesz-e.

A Szövetség mindenekelőtt számb aveszi,hogy mi az adatkezelés célja, elthezkell-e és ha igen,

milyen személyes adatokat kezelnie. Mérlegelnie kell azt is, hogy van-e esetleg olYan

megoldás, amely személyes adatok kezelése nélkül vezet akiváttt célhoz, Azonosítanikel| azt

a jogos érdeket, amely az Adatkezelőt a személyes adatok kezelésében motiválja.
Az Adatkezelő meghatározza,hogy melyekazokazérintetti jogok, amelyek esetleg gátolhatják

a Szövetség adatkezelését.
Végül a Szövetség mérleget von: szükséges és arányos-e az ériníetljogainak korlátozása az

Adatkezelő jogos érdekeivel szemben,

Azelszámolhatóság elvével összhangan a Szövetség az&dekmérlegelési tesztetírásban rőgziti,
és a11ól az érintettettájékoztatla. A tájékoztatásből egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely
jogos érdek alapjénés miért tekinthető arányos kor\átozásnak az,ltogy az Adatkezelő az érintett

telegyezése nélktil kezeli a személyes adatot, tehát a Szövetség adatkeze|éséhez fűződőjogos

érdeke miért múlja fel1ll az érintett érdekeit, illetve jogait. Az Adatkezelő tájékoztatja az

érintetteket a hozzájárulás hiányara tekintettel alkalmazott adatvédelmi garanciákról és az

adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségéről. |4. sz. mellékletl

4. Adatkezelési nyilvántartások, adatvédelmi incidens

4. 1 . Adatkezelési nyilvántartás

Adalkezelő azadatkezelési tevékenységeiről nyilvántartástvezet. A nyilvántartás azadatkezelő
megnevezését, elérhetőségét, az érintettek és a személyes adatok kategőriáját, az adatkezelés

célját, jogalaplat, az adattovábbítás cimzeítleit a törlésre előirányzott hataridőt, valamint a

technikai és szeruezési intézkedések általános leírását tartalmazza. Minden Űj adatkezelést a

nyilvántartásban rögzíteni kell. A Hatóság kérésére a nyilvántartást rendelkezésre kell
bocsátani, melynek az adatvédelmi tisáviselő köteles eleget tenni. Az adatkezelési

nyilvántartást jelen szabályzat ]4. sz. melléklete tartalmazza.
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4.2. Adatv édelmi incidens

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan

hozzáféréŐ. megváltóáatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés adatvédelmi incidenst eredménYez.

Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az incidenst vagy annak nyomait megfelelően

rögzitenikell és haladéktalanultájékoztatni szükséges a bekövetkezett incidensről azigYvezető

igazgaíőt.

Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti a Szövetség informatikai, illetve elektronikus

rendszeiét is, erről az aztüzemeltetőlkarbantartó személyeketté4ékoztatni kell.

A felmerülést követően az ügyvezető igazgató haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi

incidens kivizsgálást és értékelését.

Azúgyvezető igazgatőmegvizsgáljaazadatvédelmi incidens körülményeit, így azadatvédelmi

incidéns bekövetkezésének időpontját és helyét, az érintett adatok körét, mennYiségét, érintett

személyek körét és számát, várható hatásait, megelőzésére, következményeinek enyhítésére

megtett intézkedések felsorolását.
Arnennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az igyvezető igazgatő a

vizsgálat lefolytatásához szükséges személyek bevonásával lefoly'tatj a a vizsgálatot. A
vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockézattal jár-e az

érintettek jogaira és kötelezettségeire és szabadságaira, milyen jellegű kockázatről van szó és

szükséges-e azérintettektájékoztatásaazincidensről. Amennyiben nem szükséges azérirtettek
tájékoztatása, avizsgálatnak tartalmaznia kell ennek indokait is.

A vizsgálatot legkésőbb a felmerülés időpontj átől számitott három munkanapon belül be kell
fejezni,

Az adatvédelmi incidensről a Szövetség nyilvántartást vezet |5. sz. mellékletl, gondoskodik

annak ponto s vezeté s érő l, aktualizálásár ől.

Az igyvezető igazgatő az adatvédelmi incidenst bekövetkezósét követően haladéktalanul, de

legkésőbb 72 őránbelül bejelenti a Hatós ág részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően
nern jár kockázattal az ériníettek jogaira és szabadsá gaira nézve. Ha a bejelentés nem történik

meg határidóben, azügyvezető igazgatő köteles ennek okátigazolni a Hatóságrészére,

Amennyiben a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve, az érintettektájékoztatása szükséges. [ó. sz. mellékletl

Nem kell az érintettet tájékoztatni:

érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek

számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák aZ adatok

értelmezhetőségét,

tett, amelyek biztosítják, hogy afeltárt adatkezelésikockázat valószínűsíthetően nem

valósul meg.
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érintetteket nyilvánosan kőzzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás
elektronikus úton is megtörténhet.

5. Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattar:talma a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azol<ről az
érintettek íáiékoztatást kérhetnek. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az
adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartarnát,
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormiányzati
rendelet haíán ozza me g.

Az Adatkeze|ő az elektronikus és a papíralapú nyilvantartásokat egységes elvek alapján, a
nyilvantartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével
kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú
nyilvántartások esetéb en egy aránt érvényesülnek.

Az érintettek adatait tartalmaző, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal
összefliggő nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető
adatkezelések egymástól elkülönüljenek.
Az Adatkeze|ő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és
egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a nyilvántartásaiban szereplő
adatokat csak az ana felhatalmazottak és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek
ismerhessék meg, akiknek erre feladatuk ellátása órdekében sziikségük van.

Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adattakarékosság elvének érvényesülésére, annak
érdekében, hogy az erre felhatalmazottak és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljaró
személyek csak a sztikséges személyes adatokhoz ferjenek hozzá.

Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz valő hozzáférést az adatbiztonság követelményének
érvényesülése mellett, & 8. pontban foglaltak szerint biztosítja azon adatfeldolgozóként
közreműködő harmadik személyek részére, akik az Adatkezelő számára olyan szolgáltatást
nyúj tanak, amely az adatok kezelé sével ö s szefügg.
Az Adatkezelő az érintett egyes, személyes adatokat Ártalmaző dokumentumairól másolatot
készíthet, az adathelyes sé g ellenőrzé se célj ából.

Az Adatkezelő a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiáonság követelményeire
tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biaonságos őrzéséről.

Az Adatkezelő által alkalmazott elektronikus nyilvántartás megfelel az adatbiztonság
követelményeinek, A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött
körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a fe|adataik ellátása
érdekében erre szükségük van.

Az Adatállományok kezelésére, azok biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok,
dokumentációk felhaszná|ására az Adatkezelő szervezetén belül hatályos szabályzatok,
utasítások megfelelően irányadők. Ezen szabályzatok, utasítások a jelen SzabáIyzat és az
irányadó jo gszabáIyok-e lsősorban azInfotv.- elveinek és rendelkezéseinek érvénlT e juttatását

szolgállák,
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6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatokbiztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges

technikai és szewezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök tílán tárolt, mind a
hagyományos, papíralapú adathordozókon táro|t adatállományok tekintetében.

ai adatkezeló góndoskodik arról, hogy a vonatkoző jogszabályokban előírt adatbiztonsági

szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáről, megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakída azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az fuányadő jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásáből fakadó

hozzáférhetetlenné vál ás el len.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgálő intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránYalan nehézséget jelentene.

6. 1 . Informatikai nyilv áríartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:

szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
védelem, háIő zati védelem) ;

rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biáonságos kezeléséről
(tükrözés, biztonsági mentés) ;

tűzkár, vizkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállithatőságaról (archiválás,
tűzvédelem).

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel bizto sítj a:

berend ezé s s e gíts é g éve l t orté nő hasznáIatának me g aka dáIy o zását ;

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

és ki vitte be az automatikus adatfeldolgoző rendszerekbe;
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6.2 " P apíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvrántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

Az Adatkezelő és az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az álta|uk használt, vagy
birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmaző adathordozókat, fiiggetlenül az adatok
rögzitésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Adattovábbítás

Az Adatkezelőn kívüli szewtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló
megkeresés csak akkor teljesíthető,ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad - az írásbeliség
mellőzhető, ha az adattovábbítás a cimzetllére, céljára, vagy az adatköne tekintettel csekély
jelentőségű -, tovibbá,ba az adat kiadását törvény vagy törvényen alapuló rendelet irja elő a
Szövetség részére. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat
határozott vagy határozatlan ídőtartamra és vonatkozhat a megkereséssel élő szervek
mindegyikére vagy meghatározott körére,

Az érintett nyilatkozatételétől ftiggetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljárő
hatóságoktól --: rendőrség, bíróság, ügyészség, NAV valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatokt ől érkező megkereséseket.

Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az ét'rrtett a nyilatkozatát az
adattovábbitás cimzettle és célja ismeretében adja meg.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat nyilvántartla annak érdekében, hogy megállapíthatő
legyen az,hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják . Az értntetí
az adattovábbítási nyilvántartás rá vonatkoző részébe betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás
tény&ől az érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerczhet tudomást.

Adattovábbítás külfoldre

Személyes adatot adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató
adatkezelő részére akkor továbbíthat, yagy harmadik országban adatfeldolgozást végző
adatfeldolgoző részéte akkor adhat át, ha a vonatkoző jogszabályokban IGDPR, Infotv.]
r ö gzitett feltétel ek fennál lnak.

8. Adatfeldolgoző

8. 1, A Szövetség által alkalm azott adatfeldolgozók

Az Adatkezelő fenntartjamagának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen
igénybe, állarrdó vagy eseti megbízás alapján. Áilandó jellegű adatfeldolgozástaelsősorbari az
az informatikai rendszer fenntartása, honlap kezelése, illetve testi épség, és vagyonvédelem
érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgoző igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok,
elsősorban az Infotv . rendelkezé sei az irányadók.
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Adatfeldolgoző igénybe vételére kizárőlag írásbeli szerződés alaplán kerülhet sor f2. sz,

metléktetf, Adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandő
személyes adatokat felhasználő, úzleti tevékenységében érdekelt.

Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatla az adatfeldolgozó személyéről, valamint
adatfeldolg ozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről,
valamint az adatfeldol gozónak adott utasításokról.

Azadatfe|dolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
a vonatkoző jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési
műveletekre vonatkozó utas ítás ok j o gszerűs é géért az Adatkezelő fel el.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Azadatfeldolgoző tevékenységének ellátása során
más adatfeldolgozót csak az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárőlag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatjafel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő garanciakat nyújtő szetződési feltételek kialakításával és megfelelő szewezeíi,
technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgoző tevékenysége során az érintettek
jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg,
ha az f eladata ellátás éltoz e l en gedhetetl enül s züks é g e s.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változhat. A Szövetséggel
szerződésben álló adatfeldolgozőklistájat a Szövetség Adatvédelmitájékoztatőjatartalmazza,
mely mindenkor elérhető az Adatkezelő honlapján a www.khesz.hu címen, vagy a recepción
kifiiggesztve.

9. Adatok törlése, archiválása

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes 

;

b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárí;
e) azt a bíróság vagy aNemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóság elrendelte

Az &intett önkéntes hozzé4álrulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az étintett
kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, Egyéb
cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amig az adatok
f elhasznáIás ára kül ön e lj árásb an s züks é g l eh et.

Törlés helyett az Adatkezelő zarolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapjrin feltételeáető, hogy a törlés sértené az érintettjogos
érdekeit, Az így zárolt személyes adat kjzánőlag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely u,r"^éIyes adat törlését kizánta. Az Adatkezelő megjelöli az á|tala
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kezelt személyes adatot, ha az érintert vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott

személyes adat helltelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály

rendelkezé se az irányadő.

A törlés esetén az Adatkeze\ő az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy

helyreállításuk többé ne legyen lehetséges, Amennyiben jogszabáIy azt előirja, az Adatkezelő

a személye s adatot tartalmaző adathordozót me gsemmi s íti.

Az Adatkezelő az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ideig kezel|
és őrzi.A meghatározott idő leteltét követően törli, megsemmisíti azokat. Amegőrzési határidó

lejárta után az Adatkezelő gondoskodik a papír alapon tárolt személyes adatokat tartalmaző

dokumentumok megsemmisítéséről.

10. Az érintettek jogai és érvényesítésük

I0.1. Azérintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alapján

az alfhbíjogok illetik meg,

személyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok
helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a

törlését, Továbbá az Adatkezelő az órintett kórelmére tájékoztatást ad az általakezelt,
illetőleg az általamegbízott adatfeldolgoző által feldolgozott adatokról, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáről, az adatfeldolgoző nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefi,iggő tevékenységekről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elháritására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáről és cimzettjérőI.

késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat.

lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki - ha kezelése jogellenes, a

kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, yagy az adatok
tárolásának törvényben megbatfuozott ideje lejálrt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóság a törlést elrendelte.

ha rendelkezéséte álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit.

tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy Í) pontján

alapuló kezelése ellen, kivéve, ba az adatkezelést törvény rendelte el.

Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, góppel olvasható
formában, és azt más adatkezelő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetósége,ha az

adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szetződés teljesítéséhez
szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technika|lag
megvalósítható, érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

valő hozzájárulásának visszavonására. A hozzájarulás visszavonása nem érinti a
ho zzájárulás on al apuló, a vis szavonás előtti adatkezel ó s j o go s ságát.
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Y jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében

Ható ság, i lletve bíróság eljár ását kezdemény ezheti

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes

(hozzájáruláson alapul) vagy kötelező. Kötelező adatszolgá|tatás esetén meg kell jelölni az

adatkezelést elrendelő jogszabáll,t is.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt - egyértelmúen és részletesen - tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjaről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásrajogosult személyérőI, az adatkezelés

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Infotv. alaplánkezeli,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatait. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett

adatkezeléssel kapcsolatos j o gaira és j o gorvoslati lehetősé geire is.

A Szövetség a szolgáltatásait igénybevevőknek szőlő rájékoztatőt Szövetség weboldalára
khesz.hu bárki áItal könnyen hozzáférhető helyen közzéteszi, valamint kérésre

bemutatia,
A Szövetség a munkavállalői részére az adatkezelési tájékoztatőt elektronikus formában a

munkavállalók, valamint nyomtatott formában a Szövetség központiirodahazában kifüggeszti.

A kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az effe vonatkozó jogszabályi

rendelkezé s ekre való utalás nyilváno s s ágr a hozatal ával i s.

Azadatkezelési tájékoztatőtminden új adatkezelés felmerülése esetén akualizálni, kiegészíteni
szükséges azűj releváns adatokkal a felmerüléstől számított 15 napon belül.

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett kérelmére az

Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általakezelt, illetve az általamegbizott adatfeldolgozó
által feldolg ozott adatairől, azok forrásaról, az adatkezelés céljáról , jogalapjénól, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefliggő tevékenysé gétől, továbbá -
az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

cimzettléről.

Az Adatkezelő köteles atájékoztatási kérelem benyújtásátől szátnított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azotúan 25 napon belül, közérthető formában, az érirtett erre irányuló kérelmére
írásban, vagy az érintett ltozzájárulásával elektronikus úton megadni atájékoztatást.

Az érintettek saját személyes adaturavonatkozó első tájékoztatás ingyenes

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhaíja meg, ha azt törvény lehetővé
teszi. AzAdatkezeló köteles az érinteítel a felvilágosítás meglagadásának indokát közölni" Az
Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatla az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről,

A megtagadott, illetve elutasított tájékoztatási kérelmekről az adatkezeló nyilvántartást vezet,

mely j elen szabály zat 9 . s z ám ti m e l l é kl e t é t kép ezi.

10.2. Az érintett iogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban a Szövetség igyvezető
igazgatőj ához nyúj thatj a be.
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Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a

kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatla

az éintettet a jogorvoslati lehetőségekről"

A helyesbítés, zárolás, törlés elutasítása esetében az adott szervezeti egység adatkezelés étvégző

munkatársa továbbítja azigyet azúgyvezető igazgatő részére, aki a fentiek alapján indokolja a

választ, majd aztmegküldés végett azúgyben eljárt szervezeti egysé grészére visszaküldi.

Az érintettj o gsérté s e setén j o gorvo s latórt fordulhat :

1 05 5 Budapest, Falk Miksa u. 9- 1 1 .

Törvényszékhez

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak
szerint felelős.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével okozottkárt köteles megtéríteni. Az &irtettel szemben az

Adatkezeló felel az adatfeldolgoző által okozott kárért is.

Az Adatkezeló mentesül a felelősség alól, habizonyitja, hogy akárt az adatkezelés körén kívül
eső elharíthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtédteni a kárt annyiban, amennyiben az a
káro sult szándéko s va gy súly o s an gond at lan magatartás ábó l szérmazoít.

Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az

irányadók. Azérintett kérése esetén az Adatkezelő a jogérvényesítési lehetőségekről részletes

tájékoztatást ad.

III. Egyéb rendelkezések

A.ielen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásábana Ptk-ban, az Infotv.-ben, a

GDPR-ban, valamint azegyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak azirányadőak.

Békéscsaba, 2022. december 1 9.

Neme Károly
ZS3 t{}l
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1. sz. melléklet

TITOKTARTÁsI Nyrr,aTKoZAT

Alulírott [név] [anyja neve, születósi hely,

idő], mint a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsóge [ 5600 Békéscsaba, Bajza utca

11., adószám: l9059181-1-04] munkavál|a|őja az alőbbinyilatkozatot teszem.

Tudomással bírók arról, hogy a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége tevékenysége

tekintetében azEIJ 20161679, sz. általános adatvédelmi rendelet IGDPR] és az információs

önrendelkezési jogról ész információszabadságről szőlő 2011. évi CX[. törvény a|apján

adatkezelőnek minősül. Ennek következtében biztosítania kell, hogy a személyes adatok

kezelését v égző személyek titoktartási kötelezettségvállalást tegyenek.

Kijelentem, hogy a,,szemé|yes adat" GDPR szerinti fogalmát megismertem

Kijelentem, hogy a munkaviszonyommaVegyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyommal

összefiiggésben tudomásomra jutott személyes adatokat kizátőlag az Adatvédelmi és

Adatbiztonsági Szabályzattal összhangban, a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem

és továbbítom, más célra nem használom, azokatilletéktelen személyekkel nem közlöm és nem

adom át. A személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.

Tudomásul veszem, hogy titoktartási kötelezettségem megszegése a munkaviszonyból eredő

kötelezettség lényeges megsértésének minősül, mely kapcsán a munkáltató munkajogi
j o gkö vetke zm é nye ket alka|mazhat.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az ilyen magatartásommal a Szövetségnek okozott kárt

köteles vagyok megtéríteni.

Békéscsaba,

munkavállalő aláírása



2. sz. melléklet

ADATFELDOLGOZÓI SZERZÓDES

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679 Rendeletének 28. cikke szerint létrejövő
adatfeldolgozói jogvis zony i

Az adatkezelő megnevezése:
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
(Adatkezelő)

es

Az adatfeld olgoző megnevezése:
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
(Adatfeldol goző)

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a
személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát, mint az
Európai Unió és a tagállamok által is védett alapjogot, Adatkezelő tevékenységéhez
kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott
adatkezelési folyamatát

l, Fogalmak

Jelen Szerződés használatában ,rszemé|yes adat", ,,különleges személyes adat",
o,adatkezelésladatkezelő", ,,adatfeldolgozásladatíeldolgoző", ooérintett" fogalma
megegyezik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20t6l679 Rendeletének (a
továbbiakban,,Rendelet") fogalmaival.

2. Az adatfeldolgozás részletezése

Adatkezelő adatkeze lési folyamatának leírása:

A datfe l do l g o ző feladata az adatkeze l é sben :

Az érintettek köre:

A feldolgozott személyes adatok köre:

Adatfeldolg oző adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása:



3. Joghatósóg és az alkalmazandó jog

Adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarorczágon végzi, ezért -
alkalmazva a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 0836-02l10lHU WP 179 8l20l0.

számű véleményét az alkalmazandó jogról - a teljes adatkezelésre és a hozzá kapcsolódó

minden eljárásra (így különö sen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos.

4. Az adatfeldolgozó és az adatkezelőjogai és kötelezettségei

Adatkezelő Adatfeldolg ozőnak adott utasításai jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Adatfeldolgoző további adatfeldolgozőt az Adatkezelő előzetesen Írásban tett eseti vagy

által áno s fe|hatalmazás a, i lletve rendelkezé se szerint vehet i gényb e.

Adatfeldolgoző az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárőlag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései

szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának előirásait betartani, az abban

foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát,

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának előírásai szerinti
adatbiztonsági követelményeket betartani.

Felek haladéktalanul értesítik egymást minden olyan körülményről, mely a 2. pont szerinti
tevékenység eredményességét, vagy kellő időre valő elvégzésétveszélyeztetivagy gátoTla. Az
értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit azAdatfeldolgozó
viseli.

Az Adatkezelő azAdatfeldolgozó tevékenységét és a felhasználásrakerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés tényét Adatkezelő Adatfeldolgoző részére legalább 3

munkanappal előre köteles írásban jelezni. Az ellenőrzés történhet elektronikus kapcsolattartás
űtián, vagy helyszíni ellenőrzéssel az adatfeldolgozás helyén, illetve az Adatfeldolgozó
tevékenységi központj ában.

Nem mentesül az Adatfeldolgoző a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha az

Adatkezelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el,

Adatfeldolgoző a 2. pontban leírt adatfeldolgozási tevékenység, szo|gáltatás nyújtásának
befeiezését követően köteles haladéktalanul minden személyes adatot - az Adatkezelő döntése

szerint - vagy törölni, vagy visszajuttatni az Adatkezelő részére,

Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben

tqékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem

minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Amennyiben bármelyik fél megszegi atájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles

a másik fél ebből származő kárát a szeruődésszegéssel okozott károkért való felelősség általános

szab ály ai szerint me gtéríteni.



5, Felelősség

Az Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel, azAdatfcldolgozőnak
adott utasítás végrehajtásának jogszeníségéért és az Adatfeldolgozó adatfeldolgozási
tev é keny s é gét szab ály o ző j o gszabál yok b etart ás áért Ad atfe l do l gozó fe l e l 

"

Amennyiben Adatfeldo|goző tevékenységének el|átása során jelen szerződés előírásainak
betartásával jár eI, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatk ezelő űgy felel, minth a maga járt

volna el. Amennyiben Adatfeldolgozó szerződésszerű tevékenységével kárt okoz az érintettnek

vagy harmadik személynek, úgy az éríntett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség

Adatkezelőt terheli.

Amennyiben az Adatfeldolgozó az adatkezelési tevékenységeihez további adatfeldolgozó
szolgá|tatásait is igénybe veszi, akkor a további adatfeldolgozőra is a jelen szerződében foglalt
kötelezettségek vonatkoznak. Amennyiben a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi
kötelezettsé geit, az őt megbuő Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé

a további adatfe ldo l g ozó kötelezettsé geinek a telj e síté sé ért.

Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedikjelen szerződésben meghatározottjogain, azadott
túlterjeszkedésre vonatkozőanönálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, azérinteltnek vagy
harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni.

6. Medióció és illetékesség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen
békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az illetékes

Járásbírósághoz, illetve pertárgy értékétől fiiggően a Törvényszékhez fordulhatnak
jogorvoslatért.

7. Eglüttműködés az adanédelmi hatóságokkal

Az Adatkezelő és az Adatfeldo|goző, valamint - ha van ilyen - az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal - annak
megkeresés e alapján - együttműködik.

8. Titohartás

Felek a .ielen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, adatot és

információt kötelesek bizalmasan és titkosan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy arrŐl'

harmadik illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen. A titoktartási kötelezettségaszerződő
feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni
a felek minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené vagy
veszélyeztetné.

9. Záró rendelkezések

A jelen szerződés módosítása kizárőlag írásbeliség űtján, a kötelezettségvállalásra jogosult

személy(ek) aláírása mellett történhet.



JeIen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak Íartalmával

m i nden teki ntetben e gyetértve, he ly benh ag y ő an írták alá.

Felek a szerződés megsértéséből eredó valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárta másik fél

t észér e telj es mértékben kötelesek me gtéríteni.

Adatfeldolgoző személyes teljesítésre kötelezett ezen szerződés aláirásáva| nyilatkozik a

titoktartási kötelezettsége tudomásulvételéről és kötelezi magát annak maradéktalan

betartására.

Kelt:

Adatkezelő Adatfeldolgozó



3. sz. melléklet

ADATVEDELMI HATÁSUZSGÁLAT ELKE SZÍTBSBIIBZ HASZNÁLATOS
SBGEDAI\YAG

A Szövetség tevékenységének ellátásáhozkapcsolódó an az alábbi adatkezelési eljárást kívánja

bevezetni, amelynek során a szövetség adatkezelőként jár el:

1. A bevezetni kívánt adatkezelési folyanrat leírása:

2. Az adatkezelési műveletek módszeres leírása:

3. A Szövetség és az adatkezelési folyamatban egyéb résztvevők megnevezése (a résztvevők

státu szának és adatkezelé sse l ö s szeíii ggő tevékenysé gének le írás a) :

4. Az adatkezelés bevezetésének várható dátuma:

Azadatkezelés jogalapj ánakvizsgálata során azEurőpaiParlament és a Tanács (EU)2016l679

Rendelete 1a tovaUUiatUan: Rendelet) 6. cikk (l) bekezdése a)-fl pontjai az irányadők.

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (l) bekezdés f) pontja jelenti: az adaíkezelési

folyamát akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagY egY

harmadik fél jogos érdekeinek éivényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel

szenrben elsőbtséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet,

amelynek soráÁ az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és

szabádságainak arányos mértékű kor|átozását kell vizsgálni és megfelelően alátámasztani.

A Rendelet 35. cikkének felhatalm azása a|apjána Szövetség az alábbihatásvizsgálatot végzi

el:



I. Az adatkezelés jogalapja

II. Az adatkezelés cé|jalaz adatkezelő jogos érdekének leírása

Az adatkezelés céljainak, indokainak leírása, különös tekintettel az adatkezelés

szükségessé gének, elengedhetetlenségének aláíámaszíása:

A kezelt adatok körének pontos meghatározása. Annak meghatározása, hogy az egyes adatok

tekintetében fennáll_e az adatkezelési cél, az adat a cél elérésére alkalmas-e, szükséges-e?

III. Az érintettek köre

IY. Az adatkezelés egyéb körülményei

Az adatkezelés specialitásai, esetleges különleges személyes adatok, adattovábbítások

megnevezése és indoka.

adattovábbít ás címzettle:, . .,
adaltovábbítás célja:
adattovábbítás jogatapj a:.,...

V. Várható hatások, kockázatok (más módszer)

1 . Milyen lehetséges kockázatokkal jár az adatkezelés az érintettek jogainak esetleges sérelme

szempontjából? Adatbiztonsági kockázatok vizsgálata. Az esetleges adatvesztések,
jogosulatlan hozzáférések, vagy egyéb adatvédelmi incidensek bekövetkezésének lehetséges

esetei, az inc idens bekövetkezés valószínűsé gének v izs gálaía.



2" Melyek az érintetíek érdekei az adatkezeléssel kapcsolatban?

3. Altematíva keresése. Létezik-e más módszer a cél elérésére, amely az érintettek jogait

kevésbé korlátozza? Ha létezik, ugyanolyan hatékonyan szolgálja-e a cél elérését?

4. Arányos- e az ériníettek jogainak kor|átozása az elérendő céllal? Csak annyibankorlátozza,
e az érintettek jogait, amennyire a cél elérése érdekében szükséges?

VI. A kockázatok elhárítására tett intézkedések, garanciák, a felek együttműködése

l. A megtett intézkedések leírása. Az egyes intézkedések mennyiben csökkentik az adatkezelési
kockázatokat. Adatbiztonsági intézkedések leírása (fizikai,logikai, adminisztratív intézkedések
megtétele),

2. Az érintettekkel való együttműködés biztosítása (panaszkezelés, jogorvoslati lehetóségek,

kérelemre történő tájékoztatásadás lehetősége, adatvédelmi szabályzat megléte, adatvédelmi

tisztviselő kinevezése, stb.).

VII. A hatásvizsgálat eredményének megállapítása, a kockázat mértékének, jellegének
leírása, további intézkedések megtételének szükségessége, előzetes konzultáció
szükségessége

A kockáaat mértékének, jellegének leírása, következtetés levonása (miért jogszerű az

adatkezelés, miért fűződik magasabb érdek a cél eléréséhez, illetve az érintettek jogainak

korlátozása mitől arányos).

VIII. E rin tettek j ogain ak leírása, tiltakozás, hozzáférhetőség j oga

A Rendelet t2-21. cikkében szabályozott jogok biztosítása:



Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személYes adatainak

heíyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat

fetvetelénel jelzettmódon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és InformdciósZabudság

Hatósdgndl lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9- 1 1 .

Honlan: htto://www,nai h.hu

Kelt..



4. sz. melléklet

nnnnxvrrnr,rcnr,É,sr TE SZT

kapcsolatban

alapuló adatkezelésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja
alapján

Az Adatkezelő hivatalo§ neve:
Székhelye:
Adatkezelés helye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Honalap címe:

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

vizsgálata)

BnvoznrÉs

ÉruBxnrÉnLEGELÉsI TEszT u,vÉczÉsBNEK oKA

A Jocos Énnrr rnNNÁLlÁsÁN.lK MEGHATÁRozÁsA

Az Énnnriurnr,Bcnr,Ésl TEszT EREDMENyE



5. sz. melléklet

AOarVÉnELMI INCIDENSNYILVÁNTARTÓ LAP

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról az Eurőpai
parlament és a Tanács (EU) 20161679 Rendelete IGDPR] 4. cikk 12. pont alapján az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése valamint az érintetttájékoztatása
c é lj áb ó l az adatv é del m i inc iden sekrő l ny i|v ántartást v ezet.

Dátum

igyvezető igazgatő

Sorszám:

Az adatvédelmi incidens időpontja:

Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns
körülményei:

Az adatvédelmi incidenssel érintett szeméIyes
adatok köre:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és
száma:

Az adatvédelmi incidens körülményeinek
leírása:

Az adatvódelmi incidens hatásai:

Az adatvédelmi incidens elhárítására tett
intézkedések leírása:



neve és elérhetősége:

1

2

II. Azadatvédelmi incidensben érintett szervezetadatai, illetve aszervezeti adatok/információk
köre: (adatvesztés esetén a párhuzamos mentési helyről való adathozzáférés útjának
megadásával)

aláírás

6. sz. melléklet

ADATVEDELMI INCIDENS nnrnsÍrnsl LISTA

Az értesítési rend: elsődleges az érintett magánszemélyek értesítése.

Dátum:

1

2,
J.
4,



7. sz. melléklet

ADATVEDELMI rÁ.rrxozTAT Ó MUNKAVÁL L,q.r Ór nn sznnn

Jelen tájékoztatő a munka törvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.)
9. § (2) [A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony
rendeltetésével közvetlenül összefüggő okbólíeltétlenül szükséges és a cél elérésével ardnyos,
A személyiségi jogkorlótozásónakmódjáról,feltételeiről és vórható tartamáról a munknvállalót
előzetesen tájékoztatni kell.J,az Mt. ll.iA § @ tA munkáltató előzetesen tájélroztatja a
munkavállalót azolcrtak a technikai eszközölcrtek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló
ellenőrzésére szolgálnakJ és az Mt. 10. § (5) szerinti előzetes Irásbeli tájékoztatásnak minősül.

1. MunxlvrszoNNyAl KApCsoLATOs ADATKEzELíS

1.1 ,A munkaviszon}, fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések
A Szövetség munkavállalóiról személyügyi, illefue bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A
személyügyi nyilvántartás a munkaviszonyra, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyra (pl.: önálló tevékenységkéntvégzettmegbnás,vállalkozás stb.) vonatkozó tények
dokumentá|ására szolgálő adatkezelés. A személyugyi nyilvántartás adatai a munkavállaló
munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására és statisztikai adatszolgáltatásra
használbatők fel. A személyzeti nyilvántartás a Szövetség valamennyi munkavállalójának
adatait tartalmazza.
A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhata|mazás (munka törvénykönyvéről
sző|ő 2012. évi L tOrvény), illetve az érintettltozzájáru|ása az Európai Parlament és a Tanács

[EU] 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95l46/ EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről [GDPR].

l,2.A munkaviszonn}ral kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó nyilatkozatok
Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyllatkozat
beszerzése szükséges a munkavállalótól, így a nyilatkozat beszerzése során a Szövetség
minden esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal
kap c sol ato s an az adatkeze lé s tényére, j o galapj ár a, c élj ár a.

Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges (személyi
igazolvány, diákigazolvány),úgy a Szövetség semmilyen módon nem kezeli az oh,nány adatait
éslvagy fenymásolt, szkennelt képét, hanem az arra jogosult munkavállalőja aláirásával
tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.

l .3.Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat teljesköníen a Szövetség nem ismeri
meg, és nem kezeli egyetlen érintett adúát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Szövetség az
egészségügyi alkaimasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származő
alkalmassági eredmény alaplán dönt az adott (leendő) munkavállaló egészségügyi
alkalmasságáról. A Szövetség csakazegészségügyi alkalmasságtényétbizonyitő adatot kezeli.
Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül ki, hogy az adott érintett

alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre vagy ennek hatására
szűnik meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos.



1.4.Meevál munkaképessésű állalók
A megváltozott munkaképességű munkavállalókra adatkezelési szempontból azonos

vonatkoznak, mint a Szövetség egyéb alkalmazoltlaira, rájuk vonatkozóan azonban
szabályok
bővebb a

kezelt adatok köre: lásd akezeltadatok körében. (A Szövetség törvényi előírás alaplánkezeli a

megváltozott munkaképességű munkavállalók egészsé gi állapotára vonatkozó adatokat.)

].5.Munkaváll, alók oktatása
A Szövetség fenntartja a jogot, hogy munkavállalók oktatására harmadik fél7el szerződjön.

Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, űgy a harmadik fél a
Szövetség adatfeldolgozőjaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a

munkavállalő hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat.

l .6.Béren kívüli iuttatások
A Szövetség fenntartja a jogot, hogy béren kívüli juttatásokat biztosítson a munkavállalók
tészére és harmadik féllel szeruődjön. Amennyiben a munkaváll'a|ő a béren kívüli juttatási

elemek közül kiválasztla azon szolgáltatásokat, amelyeket igénybe kíván venni, Űgy azon

szolgáltatók részéte a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat a Szövetség továbbítja.

1.7.Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai
A munkaviszony kapcs ánbeszerzett harrnadik személy adatai (például pótszabadság, családi
adókedvezmény kapcsán) a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és

kezelhetők.
Abban az esetben, ha a munkavállalő harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni
köteles, hogy a harmadik szenrély adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással
rendelkezik.

Adatkezelés célja: munkáltatói jogok gyakorlása
É rintettek kategó riáj a : az Adatkeze l ő m unkavál lal ó i

Személyes adatok kategóriája:
1.) a munkavállalók munkaszerződésben szereplő, azonosító és kapcsolattartási adaíai
2.) a munkavállalók társadalombiztosítási azonosító jele, társadalombiztosítási ellátások
igénybe vételére és járulékfizetésre vonatkozó adatok
3.) a munkavállalók adóazonosításijele, a személyijövedelemadó megfizetésére és az ahhoz

kapcsolódó adókedvezményekre vonatkozó adatok
4.) a munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (pl. pótszabadság, családi
adókedvezmény kapcsán)
5.) a munkavállalók munkaszerződésében vagy munkaköri leírásában szereplő egyéb

személyes adatai
6.) tanulmányi szerződésekben és azok végrehajtása körében rőgzitett személyes adatok

7.) munkavállalók egészségi alkalmasságára, munkabalesetére, foglalkozási megbetegedésére
vonatkozó adatok
8.) megváltozott munkaképességű munkavállalók személyes és egyészségügyi állapotára
vonatkozó adatok
9.) a munkavállaló személyi nyilváníartásának részeként kezelt, a munkavállaló által
szolgáltatott további adatok (szolgálati igazolvány szám, szolgálati jelvényszám), önéletrajzok,

munkaviszonnyal összefliggő egyéb nyilatkozatok
A fenti pontok alapián a snél kezelt adatok köre:



- a munkavállalő neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja

neve, címe, tarlózkodási helye, családi állapota, telefonszáma
- magán-nylgdíjpénztár tagsági adatok, adóazonosító jele, társadalombiztosítási

azonosító jele, nyugdíjas törzsszáma, munkakönyv másolat (ha van)
_ nyilatkozat tartozásról, folyószámlaszáma, biztosítási jogviszony típusa, munka

alkalmassági egészségü gyi igazolás
_ munkaviszonykezdő napja, munkaköre, heti munkaőrákszáma, béradatok. végzettséget

igazolő okmány másolati példánya

- előzőmunkaviszonnyal kapcsolatos igazolások,

- pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban a munkavállaló

16. életévét be nem töltött hozzátartozójának születési helye és ideje, lakcíme, anyja

neve, társadalombiztosítási azonosító jele. adóazonosító jele, érvényes diákigazolvány

meglétének a ténye

- megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén a munkavállaló megváltozoít

munkaképe s sé gét me gal apozó szakértői határ ozat, rehab i l i táció s kártya

Azadatkezelés jogalapja:Mt. l0. §.(l),és(3); szerződés IGDPR6.cikk(l)bek,b)pont]
Az adatkezelés további iogalapja: jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. érintett

hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],

Adattovábbítási címzettek: adóhatóság, társadalombiztosítási hatóság, foglalkozás-
egészségügyi hatóság
Törlésre előirányzott határidő: a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt időtartam, a

beérkező önéletra.izok esetében l év.

Technikai és szervezési intézkedések áltatános leírása: Adatkezelő az adatokat papíralapon

elzártan, elektronikus formában az adatkezelő saját szerverén jelszóvédett, nem titkosított

állományban kezeli. Az adatokat a munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek kezelhetik a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

A kHEsz tisztséeviselők. társadalmi aktívák adatainak kezelése

Adatkezelés célja: a Szövetség működését, munkáját segítő személyek adatainak

nyilvántartása, kapcsolattartás, ftzetés, számviteli kötelezettségek, valamint a Hhvtv
előírásainak telj esítése
Erintettek kategóriája: a Szövetség tisztségviselői, egyesületek elnökei, társadalmi halőrök
Személyes adatok kategóriáj a:
Szövetség tisztségviselői: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány
száma, TA J szám, adóazono s ító, b ankszá mlaszám, te l efonszám
Egyesületek elnökei., név, lakcím, telefonszám
Társadalmi halőrök: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, TAJ szám szolgálati
igazolvány száma, felir azonositó, adőazonosító szám, bankszámlaszám, telefonszám, egyéb

adatok (vizsgabizonyítvány, esküokmány, nyilvántartásba vételihatározat)
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6, cikk (1) bek. a.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja: Ahalgazdálkodásról és a hal védelméről szőlő 2013. évi CII.

törvény 56. § (9) bek.
Ádattovábbítási címzettek: Adóhatóság, társadalombiztosítási hatőság, foglalkozás-

egészségügyi hatóság
Törlésre előirányzott határidó: a vonatkoző jogszabályi előírások szerint



Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatoktárolása papír alapon elzárt

szekrényben, valamint elektronikusan történik, az étintetí személyes adaíaihoz a Szövetség

részérőÍ kizfuőIag munkavégzésükkel összeftiggésben felhatalmazott személyek, i||etve az

adatkezelővet egyeU jogviszonyban álló személyek férnek bozzá a feladatuk végzéséhez

szükséges mértékben és ideig.

2. SzEvrnr,yEsvA,GyoNVEDELEMMELKAPCsoLATosADATKEZELÉS

A Szövetség a foglalkoztatottak életének, testi épségének védelme, a munkaszervezés

elősegítése, valamint a vagyonvédelem, a gépjárművek védelme, továbbá a jogsértések

észlelese, az elkövető tettenérése, valamint azonositásának elősegítése, illetve a balesetek

kivizsgálásának megkönnyítése céljából GPS nyomkövető rendszert használ a

gépjárműveiben. A gépjárművekbe telepített GPS nyomkövető rendszer álta| szolgáltatott

helymeghatároző adatok, melyek koordinátái megegyeznek az abban ülő érintett poziciőjával,
így szemé|yes adatnak minősülnek

Ezen felül GPRS nyomkövető rendszert használ azokon a mobiltelefonokon, melyeken a

halőri alkalmazásthasználják. a MOHOSZ HORINFO rendszerre épülő halőri mobiltelefonos

alkalmazás, amely munkavégzés közben az alkalmazotti státuszú hivatásos halőr általhasznált
szolgálati haszná|atra adott mobiltelefonjának használatakor a jogosultsággal rendelkező

vezető részére lehetőséget biztosít a halőralkalmazásban megnyitható térképen - beállítástól
fiiggő időközönként - a pontos helyadatokhoz tőrténő hozzáférésre, továbbá az alkalmazása
elindított l ekérdezések (ellenőrzések) helyad atafu a.

A fenti esetekben az adatok közvetlenül a Magyar Országos Horgászszövetséghez
kerülneko a Szövetség közvetlenül adatkezelésben nem vesz részt.

A munkavóllalók adatkezeléssel kapcsolatos jogaít és üz adatkezeléssel kapcsolatos
jogérvényesítésí, jogorvoslati lehetőségeit a Szövetség Adatvédelmi szabdlyzata tartalmazza,
mely minden munkavdllaló szdmdra hoaóférhető a Szövetség központi írodahdzúban.



8. sz. melléklet

A Körösvidóki Horgász Egyesületek Szövetségének
adatkezelési és adatvédelmi táj ék oztatőja

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség vagy Adatkezelő)
belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljáből az
alábbi adatv é de lm i táj ékoztatót alkotj a.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az információs önrendelkezési jogről és az
információ- szabadságról szóló 20 l l . évi CXIL törvény (Infotv.) , továbbá azEurőpai Parlament
és Tanács 20161679 rendelet (GDPR) a|apján, a kapcsolatban álló személyek adatainak
tekintetében adatkezelőnek minő sül.

A Szövetség, mint adatkezelő, a feladatellátásaival kapcsolatban kötelezi magát, hogy a
tevékenységével összefliggő minden adatkezelése megfeleljen a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek, valamint a Szövetség
Adatkeze l é s i é s Adatv é delm i szab ály zatáb an fo gl altaknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot ana, hogy a jelen tájékoztatőban foglaltakat -
figyelemme| a jogszabályi rendelkezések változására - bármikor módosíthatja és az
adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezettváltozásokről az ügyfeleit a módosított tájékoztatő
kazzétételéve l érte síti.

Az Adatkezelő hivatalos neve:
Bírósági nyilv ántartási száma :

Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Honalap címe:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
04-02-000l 028 (Gyulai Törvényszék)
5600 Bókéscsaba, Bajza u. l 1.

1 9059l 8l
66/328-945
iroda@khesz.hu
www.khesz.hu

1. A Szövetség tevékenvségei

Az Adatkezelő tevékenységét tekintve a tagegyesületek megyei, regionális és országos
érdekképviseletével, működési feltételeinek segítésével, a Szövetséghez tartoző
borgászvizeken kezelői feladatok ellátásával, ahorgászathoz szükséges okmányok, kiadványok
teljes körű forgalmazásával, bizományos horgászjegy értékesítési rendszer működtetésével,
horgászvizsgáatatással, rendezvények, gyermek, ifiúsági és felnőtt programok,
horgászversenyek szerv ezéséve l é s me grendezésével fo glalkozik.

2. Fogalmi meghatározások

Az alábbt fogalmak az Infotv. valamint a GDPR alapján, jelen tájékoztatő alkalmazásában
értendők.

adatdllomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgoztís: az adatkezelő megbizásáből vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által v égzett adatkezelési műveletek összessége;



adatfeldolgozó: az atermészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

sze{vezet,"aki vagy amely sr"trőiés- u|upla" - beleértve a jogszabály rendelkezése alaPján

kötött szerződést is - adatok feldolgozás át végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól fiiggetlenü! az adaton végzett bármelY művelet vagY a

műveletek összessége, így ktiionosen g$íjtése, felvétele, rőgzitése, rendszerczése, tárolása,

megváltoztatása, Íe|hÁznátása, lekérdézése, továbbitása, nyilvánosságra hozata|a,

össiehangolása vagy összekapcsolása, záro|ása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat

további felhaszná|ásának mógakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

valamint aszemély azonosításita alkalmas fizikaijellemzők(pl. ujj- vagy tenYérn}omat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely tiútóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját

meghatfuozza, az adatkezélésre (beleértve a felhaszná|t eszközt) vonatkozó döntéseket

^"ghorruésvégrehajtla,vagyazadatf 
eldolgozővalvégrehqttatja;

a d at m e g s e m mi s ít é s : az adatot taríalmaző adathord ozó te lj e s fizikai me gsemmi s Ítés e ;

adattovábbíttís: az adat meghatározott harmadik személy számáta történő hozzáférhetővé

tétele;

aduttörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a he|yteállítása tÖbbé nem

lehetséges;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozás a, igy különÖsen a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagY

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

udatkezelés korlátoztísa: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének kotlátozása

azonosítható természetes szeméIy; az a természetes személy, aki közvetlen vagY kÖzvetett

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatároző adat,

online azonosító vagy atermészetes személy fizikai,ftziolőgiai, genetikai, szellemi, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkoző egy vagy több tényező alapján azonosítható

érintett: bármely információ alaplán azonosított yagy azonosítható természetes személy

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szetvezet, aki vagy ame.ly nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az

adatfeldolgozőval vagy azol<kal a személyekkel, aklk az adatkezelő vagy adatfeldolgozó

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére iránluló műveleteket végeznek;

hoaújórulds; az érintett akarutának önkéntes ós határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

ájékőztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja arávonatkozó személyes

adat-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;
különleges atlat: a személyes adatok különleges kategóriáib a Ártoző minden adat, azaz a faji
vagy etnikai szátnazásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződéste vagY

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes

személyek egyedi azonositását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes

adatok.

a.) genetikai adat;egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy ftziolőgiá4áíayag!

egészségi állapotáravonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az

adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;



b.) biometrikus adat;egy természetes személy fizika| fiziológiai vagy viselkedési

iellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,

amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonositását mint

például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

c.) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állaPotára

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes szemé|y számára nYÚjtott

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a

természetes személy egészségi állapotáról;

nyilvtűnossttgra hozatal: az adatbárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat; azonosított va1y azonosítható természetes személyre (,,érintett") vonatkozó

bármeiy információ, azonosíüatő az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett

módon, különösen valamely azonostó, például név, szám, helymeghatároző adat". online

azonosító vagy atermészetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi , gazdasági, kulturális

vagy szociális azonosságára vonatkoző egy vagy több tényező alaplán azonosítható

tiltakoztís: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve akezelt adat törlését kéri;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály |ielen tájékoztatő megalkotásakor

az Infotv, és GDPR] fogalommagyaránatai eltérnek jelentájékoztató fogalommagyarázataitŐI,

illetve jelen szabályzatban nem definiáltak, akkor a jogszabály által meghatátozottfoga7makaz
irányadók.

3. Az ac] elvei

A Szövetség a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeli az érintettek adatait, melynek érdekében megfelelő biztonsági, műszaki,

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, melyek garuntá|ják az adatok biztonságát,

Ennek keretében gondoskodik a személyes adatok titkosságáról, sértetlenségéről, és

rendel kezé s r e állásár ől,
A Szövetsé g a személyes adatok kezelése során különösen tekintettel van a GDPR 5. cikkében
me ghatát o zo tt e lv ekre.

- ,jogszerűség, tisztességes eljdrds és dtltíthatóstíg": a személyes adatok kezelése
jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átláthatő módon történik,

- ,,céIhoz kötöttség": a személyes adatok gyrijtése csak meghatározott, egyértelmű és

jogszerű célból történik,
- ,,atlattakarékosstíg": azon személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés

c éljának me gv al ó sul ásához szüksé ge s,

- ,pontosstíg": megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alaplán a

rendelkezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek,

- ,,korltítozott tttrolhatóság": az adatok tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a

vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelező megőrzési ideig történik,

- ,,integritós és bizalmas jelleg": a személyes adatok kezelése olyan módon történik,

hogy megfelelő technikaivagy szervezési intézkedésekalka|mazásával biztosítva van a

titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása,
- ,,elszrímolhatósdg": a Szövetség, mint adatkezelő felelős a fenti elveknek való

megfelelésér1, illetve képesnek kell lennie e megfelelés igazolására,



4. Az érintettek iogai

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alaplán az

alábbi jogok illetik meg.
- - 

tijékoztuttíshoz és hozzdféréshez való jog: az érintettek téilékoztatást kérhetnek

siemélyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmétt, bármikor kérhetik azok

helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a

törlését. Továbbá az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általakezelt,
illetőleg az általamegbízottadatfeldolg oző által feldolgozott adatokról, azokforrásáről,
az adatkezelés céljáról, jogalapláről, időtartamáről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről

és az adatkezeléssel összefiiggő tevékenységekről, az adatvédelmi incidens

körülményeiről, hatásairól és az elháritására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovább ítás e s etén annak j o gal apjár ől é s c ímzettj érő l.

- helyesbítéshezvaló jog,, az érintettjogosult arra, hogy kérésére a Szövetség indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkoző pontatlan személyes adatokat.

- törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, - feltéve, hogy a törlés

lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki - ha kezelése jogellenes, a

kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok

tárolásának törvényben meghatározott ideje |ejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.

- zdroláshoz való jog., Szövetségűnk zfuo|ja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha rendelkezés ére ál1rő információk alaplán feltételezhető, hogy a törlés sértené az

érintett jogos érdekeit.
- tilíakoztíshoz való jog: érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy í) pontján

alapuló kezelése ellen, kivéve,ha az adatkezelést törvény rendelte el.

- adathordozhatósdghoz való jog: érintett joga, hogy megkapja a rá vonatkozŐ, általa a

Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható

formában, és azt más adatkeze|ő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetősége,ha az

adatkezelés önkéntes hozzájfuulás alaplán, közszolgáltatási szeruődés teljesítéséhez
szükséges és az adaíkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technikailag
megvalósítható, érintett kérheti az adatokadatkezelők közötti közvetlen továbbitását,

- vísszavonóshoz vuló jog: érintett bármikor jogosult a személyes adatok kezeléséhez
valő hozzájárulásának visszavonására. A hozzájáru|ás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelé s j ogosságát.

- jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében

Ható sá g, i l l etve bíró ság elj át ás át kezdemény ezheti

§ Arlaffelrl olqror.ők- al, zelattová bbítás címzettiei

igénybe az alábbivesZA Szövetség a feladatai ellátásához adatfeldolgozőkat
tevékenységekhez.

l. Számlázz.hu
adatkeze lé s se l ö s szefii g gő tevékenys é ge : számlénási szolgá|tatás

A szamlazz.ltu szolgáltatásaival összefiiggő adatkezelési

https : //www .szamlazz.hu/adatve delem/ web o ldal on lelhető fe l.

atálékoztatő



2. MikroVPS (7150 Bonyhád, Jókai Mór u. 3.)

adatkezeléssel összeíiigeő tevékenyséqe:
üzeme |tetése, karbantartása

elektronikus levelezési rendszer

3. Tószögi György (5600 Békéscsaba, Thököly u.36/1)
adatkezeléssel összefiiggő tevékenysége: honlap üzemeltetése,karbantartása

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére átadhaíja törvényi
f elhatalm azás al apj án.

6. A Szövetség tevékenységével összefüggő adatkezelések

6.1 ,Macyan HoncÁszrÁnrye Bs HoncÁsz Állam És rpnülprt rncypr BnrgrpsírEsn

Adatkezelés célja: a jogszabályi előírásoknak megfelelően a horgászkártya, valamint a területi
j egyek értékesítése, nyilvántartása
Érintettek kategóriája: a szolgáltatást igénybe vevők
Személyes adatok kategóriája: az állami horgászjegy, állami halászjegy vagy turista állami
horgászjegy száma, név, és ahorgász azonosító száma, születési hely, születési idő, anyja neve,
állampolgárság, nem, állandó lakcím
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
Az adatkezelés további jogalapja: Ahalgazdálkodásról és a hal védelméről szőlő 2013. évi CII.
törvény 44. § (6a) bek.
Adattovátlbítási címzettek: MOHOSZ
Törlésre előirányzott határidő: a vonatkoző jogszabályi előírások szerint 5 év
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása az adatoktárolása papír alapon,
valamint elektronikusan, a www.horgaszjeey.hu webes felületen. Az érintett személyes
adataihoz a Szövetség tészéről kizárőlag munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek, illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban állő személyek férnek hozzá a
feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

6,2. Har-óru nrpzrpops aLÁ voNr szpwlypr anaraI

Adatkezelés célja: a szabálysértés, jogsértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén az
eset/esemény kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele , az eljárás/ellenőrzés során
talált bizonyítékok r ö gzíté se, v alam int vagyo nvéd e l em
Erintettek kategóriája: a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenő rzés a|ávont személyek
Személyes adatok kategóriája: a helyszíni ellenőrzés, intézkedés során a jegyzőkönyvben
rögzített adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcímltartózkodási hely, személyi
igazolvány száma, horgászkártya száma, az eljárás során készített fénykép, mozgókép, illetve
hangfelvétel az ellenőrzött személy által esetlegesen további rendelkezésre bocsátott adatok,

információk
Az adatkezelés jogalap ja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretébenvégzettfeladat végrehajtásához szükséges IGDPR 6. cikk
(l) bek. e.) pont]

Azadatkezelés további jogalapja: Hhvtv. 56lA (1) bek.



Adattovábbítási címzettek: a halőrök által rőgzitett adatok és bizonyítékok - jogszabályi

kötelezés alapján _ az illetékes hatóságh ozlszervhez kerülnek továbbításra

Törlésre előirányzott határidő: az intézkedés során rőgzitett személyes adatok aZ

adatfelvételt, valamint az adatátvételt követóen az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó

határidőig kezelhetőek. Amennyib en az intézkedést követően nem indul eljárás, alrJr.or az

intézkedés során megszerzett személyes adatokat haladéktalanul törÖlni kell.

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alaPon,

valamint elektronikusan történik. Az érintett személyes adataihoz a Szövetség tészétől

kizfuőlag munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott személyek, illetve az

adatkezelővel egyéb jogviszonyb an á||ő személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez

szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az

adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti, A jegyzőkönyv mintát jelen

szabályzat ]2. sz. melléklete tartalmazza. A felvételek kezelésére jogosultak listáját jelen

szabályzat ] 3. sz. melléklete tafia|mazza.

A jegyzőkönyv, a fénykép, a mozgőkép, illetve a hangfelvétel rőgzítésére bizonyítékként
történő felhasználás céljábót kerül sor, melyrőlaz érintett (horgász) előzetes tájékoztatást
kap. A tájékoztatás a helyi horgászrendben megtalálható, mely az érintett terÜleti
engedélyének elválaszthatatlan részét képezi.

6.3. A SZÓVETSEG ÁLTAL SZERVEZETT TÁBOROKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELES

Adatkezelés célja: a táborban résztvevők regisztráciőja és ennek keretében a tábona valő
jelentkezés és a tábor során a jelenlét nyilvántaríása, előleg és végszámla kiállítása a

részvételről, a táborban résztvevők egészségügyi állapotának és közösségben való részvételi
lehetőségének igazolása, az esetleges egészségügyi feladatok ellátása, tábor fotó, videó
dokumentálása
Erintettek kategóriája: a táborban résztvevő személyek
Személyes adatok kategóriája: név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám,

adóazonostó, bankszámlaszám, telefonszám, egészségügyi adatok: győgyszerallergia,

ételallergia
Az adatkezelés jogalap ja az érintetthozzájárulása,16 évnél fiatalabb résztvevő esetén érintett

törvényes képviselő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].
Az adatkezelés további jogatapja: jogi kötelezettség (számlázás, egészségügyi adat) IGDPR
6. cikk (1) bek. c.) pont].
Adattovábbítási címzettek: az adatkezelés során a szerződés teliesítéséhez a Szövetséggel
szer ző dött adatfe l d o l goz ó (k) számár a to v ább ítj a az adatokat
Törlésre előirányzott határidőz számlázás tekintetében a hatályos jogszabályban rögzített
határidö 8 év, egészségügyi adatok tekintetében a részvételt követő 2 hét, egyéb adatok
tekintetében aÉszvételt követő 1 év
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan,

valamint papír alapon történik Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részétőlkizárőlag
munkavégzésükkel összefi,iggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban állő személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges

mértékben és ideig.



A

Adatkezelés céIja: a versenyek gördülékeny lebonyolítása érdekében szükséges adatok

gyűjtése, listába történő rendezése, információ feldolgozás és közlés, a nevezések az e|ért

éieámenyek összefoglalt állapotban történő megjelenítése online felületeken, előleg és

v égszámla kiál l ítása a r észv éte|rő l, verseny fotó, v ideó dokumentálása

Érintettek kategóriája: a versenyen résztvevő személyek
Személyes adatoX kategóriája: név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám,

adóazonostó, bankszámlaszám, telefonszám
Az adatkezelés jogalap ja az érintetthozzájárulása,76 évnél fiatalabb résztvevő esetén érintett

törvényes képviselő hozzájáru|ása [GDPR 6. cikk (l) bek. a.) pont].

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség (számlánás) IGDPR 6. cikk (l) bek. c.)

pont].
Adattovábbítási címzettek: az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez a Szövetséggel

sze r ző d ött ad atfe l d o l go zó (k) számár a tov ább ítj a az adatokat
Törlésre előirányzott határidő z számlázás tekintetében a hatályos jogszabá|yban rögzitett

határidő 8 év, egyéb adatok tekintetében a részvételt követő 1 év, illetve a hozzájárulás

visszavonásáig
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok táro|ása elektronikusan,

valamint papír a|apon történik Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részérőlkizárőlag
munkavégzésükkel összeíiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges

mértékben és ideig.

7. Hon la p szolgáltatása iva l ka pcsolatos a d atkezelés

7.1. Állam És rpnülpn rpcypr- ON-lnvB HoncÁszrpcy ÉnrÉxrsírÉs

Az Adatkezelő a Szövetség honlapján (uuu.ttresz.tr$ tájékoztatást nyujt és lehetőséget

biztosít áltami és területi horgászjegek on-line vásár7ására. A weboldalon találhatő

https://lrorgaszjegy.hu linkre kattintva lehet az E-területi jegy vásárlásátigénybe venni.
A www.horgaszjeg}r.hu weboldal aHorgászjegy Kft. által fenntartott és üzemeltetett weboldal,
melynek adatkezeléséért kizátőlag a Horgászjegy Kft. felel. A Szövetség a weboldalon
fol/tatott adatkezelésben nem vesz részt. Az on-line területi jegy vásárlás során felmerülő

adatkezelésekkel kapcsolatban a MOHOSZ honlapján elérhető Adatvédelmi táiékoztatő nytit
információt.

7.2. CoorIB-r (sürx) rBzBI-ÉsE

Az Adatkezelő weboldala (www.khesz.hu) az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket

használ. A cookie (magyarul ,,süti") egy kisméretű szöveges fájl, amelyet Felhasználó által

meglátogatott weboldal tárol a Felhaszná|ő számítőgépén,vagy egyéb, azinternetböngészésére
használt eszközén. A Felhaszn álő eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül

tárolja, Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal ,,megtregyezzen" bizonyos adatokat és

beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott

időtartamra.
A cookie -k arra szolgálnak, hogy a Felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint,

elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt aFe|használó, stb.) eredményét a webszerveren futó

webótdal táiohi tudja, hogy aztkésőbb is felhasználhassa. Ez ar:ra szolgál,bogy az adott webes

felület (elen esetben a Szövetség honlapja, a www.khesz.hu) ,,emlékezzen" arra,hogY az adott

Felhasziráló már járt ezen az oldalon. A sütik használatának célja a honlap megfelelő



működésének biztosítása, jogalapj a az elektronikus kereskedelmi szo|gáltatások, va|amint az

információs társadalommal összefiig gő szolgá|tatások egyes kérdéseiről szőlő 2001. évi CVIII.
törvény l3lA § (3) bekezdésében rőgzíteít rendelkezés
A cookie-k alka|mazására kizárőlag akkor kerül sor, ha az érintett az erre szolgálő felületen

azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására - és e körben a

hozzájárulás vi s szavon ását a - bármikor lehető s é g van.

Adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönbőztetése, a

felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
az adatv e szté s me gaka dály ozása.
E rin tettek kategó riáj a : a webo l da lt láto gatő valamennyi érintett
Személyes adatok kategóriája: azonosító, dátum, időpont

Az adatkezelés jogalap ja az érintetthozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].
Az adatkezelés további jogalapja: -
Adattovábbítási címzettek: -
Törlésre előirányzott határidő: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok

Láto gatás ának befej ezé s é i g tart.

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan
történik Az éintett személyes adataihoz a Szövetség rész&ől kizárőlag munkavégzésükkel
összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban állő
személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelés célja: a fotőpályáuatra történő regisztráciő, a pályáző azonosítása, a többszörös
jogosulatlan regisztrációk kiszűrése, kapcsolatfelvétel, az fogási beszámolók esetében a
horgászat népszerűsítése, valamint a horgászok számára az összetartozás és a horgászathoz
kötődő i dentitás érzésének erősítése
Erintettek kategóriája: a pályázatra jelentkező, fogási beszámolót beküldő valamennyi
érintett
Személyes adatok kategóriája: név, e-mail cím, fogási beszámolót beküldők fotója, neve

Az adatkezelés jogalap ja az érintetthozzá4árulása IGDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].
Lz adatkezelés további jogalapja: -
Adattovábbítási címzettek: a pályázat elbírálása kapcsán a kezelt személyes adatok a felkért
zsűri tagai felé kerülnek továbbításra, továbbá a pályamű és készítőjének neve megjelenhet a
Szövetség online felületein
Törlésre előírányzott határidő: amár átadott fényképek tekintetében batározat|an ideig, azonban

ahozzájánulásí az érintett jogosult bármikor módosítani vagy visszavonni
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan
történik Az ériníett személyes adataihoz a Szövetség részéről kizárőlag munkavégzésükkel
összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló
személyek fernek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

8. Személy és vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés

8. 1 . Mozcó ralrpna rmprypzÉsÉvpl xapcsolaros aoarrpzpr-És

Illegális horgászatihalászati tevékenység gyanújának felmerülésekor a Szövetség mozgó
kamerákat helyezhet ki egy adott helyszínen.

7.3. Foró pÁt-yÁzarral. pocÁst BBszÁvolórral r<apcsolnros aoarrpzplps



Adatkezelés célja: vagyonvédelem, továbbá a szabálysértés, jogsértés vagy bűncselekmény
gyanúj a e setén az e set/e s emény kivizs g álása, bizonyítékok
Erintettek kategóriája: a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőrzés alá vont személyek

Személyes adatok kategóriája: érintettek képmása

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek [GDPR 6. cikk (l) bek. f.) pont].

Az adatkezelés további jogalapja: -

Adattovábbítási címzett ek: Azadatok továbbításra kerülhetnek hatóságok, bíróságok (harmadik

személyek) részére a jogszabá|yban megh atározott esetekben és feltételek mellett.

Törlésre előirányzott határidő: A rőgzített képfelvétel felhasználás hiányában azonnal

megsemmisítésre kerül,
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan

történik Az érinteít személyes adatalhoz a Szövetség részéről kizárőlag munkavégzésükkel

összefiiggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló

személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mórtékben és ideig.

Mivel a fenti adatkezelés jogalapja a Szövetség jogos érdeke, így ezzel összefiiggésben

Adatkezelő Erdekmérlegelési tesztet készített, mely bárki számáta hozzáférhető és

megismerhető a Szövetség központi irodájában.

9. Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a Szövetsé g által nyujtott szolgáltatásokka| kapcsolatosan felmerülő

minőségi kifogások kezelése

Erintettek kategóriája: a Szövetsé g szo|gáltatásait igénybe vevők

Személyes adatok kategóriája: név, lakcím, a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz

leírása, az érintett által étvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja.

Azadatkezelés jogalapja: azérintett llozzájárulása [GDPR 6, cikk (l) bek. a.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja z 2012. évi CXX tv. az egyes rendészeti feladatokat ellátó

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést

biztosító módosításáról
Atlattovábbítási címzettek: ellenőrzés esetén a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére

jogosult hatóság

Törlésre előirányzott határidő: 2 év

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alapon elzárt

helyen történik,

10. A közösségi média felüIeteinek hasznáIata során felmerüIő adatkezelés

Az Adatkezelő a következő közösségi médiát alkalmazzaz
httns ://www.facebook.com/kheszinfo

A Szövetség mellett a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, akik

maguk is adatkezelést végeznek. Az üzeme|tető adatkezelésére .a Szövetségnek csak

korláiozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük

azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból

megfelelő adatkezelést. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető

tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.



A facebook használaía során a Szövetség csak olyan posztokat oszt meg (ahol a harmadik fél

személyes adatai, pl. neve, képmása megjelenik), melyekné| az érintett a hozzájárulását

megadta.

Adatkezelés célja: a Szövetség arculatának és brandjének marketingtevékenységgel torténő

erősítése, ezzel ősszefuggésben fényképfelvételek készítése, nyereményjátékok, pályázatok

bonyolítása
Erintettek kategóriája: a Szövetsé g szolgáltatásait igénybe vevők

Személyes adatok kategóriája: érintett képmása, érintettel kapcsolatba hozhatő egyéb adatok

Az adatkezelés jogalap ja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek, a.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja: -

Adattovábbítási címzettek: -
Törlésre előirányzott határidő: az elérendő cél megvalósulásáig

1 1. Eevéb adatkezelések

Etájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást,

Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rőgzített további részletes szabályokat a Szövetség

m indenkor hatályos Adatkezelési és Ad atvédelm i szabály zata r ö gzíti.

ATáraság Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata bárki számfuahozzáférhető a Szövetség

központi irodájában.

12. személves adatokra vonatkozó kérelmek

A Szövetség tevékenységeível összefi)ggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan kérelmet

írásban, levélben, vagy e-mail-ben az iroda@,khesz.hu címen lehet előterjeszteni.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásátől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban25
napon belül írásban , vagy ha az éintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus
úton, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.Etájékoztatás ingyenes, ha atájékozíatást
kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még

nem nyújtott be.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a

felvilágosítás megtagadására mely törvény, mely rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megta gadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatősághoz (a

továbbiakban : Ható ság) fordulás lehetősé géről.

l3. A iogosulatlan adatkezeléssel szembeni iogorvoslati lehetőségek

Az érintett, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal abban az

esetben a Szövetség ügyvezető igazgatőjához fordulhat aztgyénekkivizsgálása érdekében.

Adatkezelő elérhetősé eei :

Az Adatkezelő hivatalos neve:
Székhelye:
Telefonszáma:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza u. 1 1.

66l328-945



Az Erintett eljárást kezdemény ezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Járásbíróságon, de az

eljárás az ériníett választása szerint megindítható a lakó-vagy taftőzkodási helye szerinti

törvényszéken is.

Gyulai Járásbíróság elérhetősé$

E-mail címe:
Honalap címe

iroda@khesz.hu
www.khesz.hu

Glulai lárásbírőság
5700 Gyula, Béke sgt. 38.
5701 Gyula, Pf.: 49.
661562-220
birosag@gyula.birosag.hu

Az érintett _ amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás - a Hatóságnál ingyenesen

vizsgálatot kezdeményezhet arua hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a

közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatbanjogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoztett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.

\Tpmzpli AdatvéÁ.lmi Ác TnfnmÁci l^oá"Á- IJotA"Ánná1 elér,hefÁcÁoai.

Név:
Székhely:
Telefonszám
E-mail cím:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u, 9-1l.
06-Il391-400
u gyfe l s zo l g al at@naih.hu
http://www,naih.hu

Jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott

kárért az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az

adatfeldolgoző álta| okozott kárért is, azonban azadatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a

kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Név:
Székhely:
Levelezési címe:
Telefonszám:
E-mail cím:



9. sz. melléklet
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10. sz. melléklet

Hozz^J 
^RuLÁs 

xnpnaÁs nöczírn sÉrrnz n s rnr,rraszNÁLÁs l'l,toz
KAPC s oL Ón Ó,q.nn,íKEZELÍ,sHE Z

Alulírott:
lakcím:
sztil" lrely, idő

mint adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett), Polgari Törvénykönywől szóló 2013. évi V. törvény 2:48.

§ és az Áhalános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a különleges adatok
esetében a GDPR 9. cikk (2) a) poníja alapján a felvétel készítését megelőzően kapott tájékoztatás alapjan
önkéntesen, befo lyásmentesen és határozottan

saját nevemben / törvényes képviselőként
hozzájárulok ahhoz, ho gy

o rólam, és/vagy

n evű ki skorú hozzátarto zőmr őlo
képmás (foto/video) készüljön az alábbiak szerint:

Felvétel helye és ideje:

Képmás készítésének célja:

jelen nyilatkozat aláirásával kifejezetten hozzájánulok ahhoz, hogy a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége, mint adatkezelő a rőlam, illetve a fent megjelölt kiskorú hozzátartozóról készített fényképet az
adatkezelő által szervezett esemény dokumentálása érdekében és promóciós céllal kezelje. A jelen nyilatkozat
által adott hozzájárulás kiterjed különösen a rendezvényeken, illetve belső eseményeken való nyilvános és

zárköru közzétételre, intemetes csatomákon, közösségi oldalon való felhasználásra, sajtótermékekben és

médiában való közzétételre és felhasználásra, Ezzel kapcsolatban tudomásul veszem, hogy a fotó- és videó
felvételekre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban a jelen nyllatkozatban megadott elérhetőségeken kérhetek
tájékoztaíást. Egyuttal kijelentem, hogy aközzé tett anyagok tekintetében szerzői jogi, illetve szellemi tulajdonra
vonatkozójogokkal kapcsolatos követelésem nincs és ilyennel ajövőben sem lépek fel.

Az a datkezelés id őta rtam a : a hozzájárul ás visszavonásáig.

A személyes adatok kezelése az Eurőpa Parlament és Tanács (EU) 20|6/679 rendeletében (,,GDPR")
foglaltaknak megfelelően történik az adafuédelmi ájékozlatőban meghatarozottak szerint. A Szövetség a jelen
hozzájárúással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatőja elérhető a www,khesz.hu honlapon. A jelen nyilatkozat
aláírásával kijelentem, hogy a Szövetség adatkezelési táqékoztatőját megismertem és azt elfogadom, az
adatkezelési hozzájárulást a tájékoztatő ismeretében teszem meg.

Az adatkezelőtől tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok he|yesbítése,
törlése vagy zárolása a következő elérhetőségeken:

Az Adatkezelő hivatalos neve:
Székhelye:
Telefonszáma;
E-mail címe:
Honalap címe:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza u. 1 1 .

66l328-945
iroda@khesz.hu
www.khesz,hu



Jogszabá|yban meghatározott esetben tiltakozni |ehet a személyes adatok kezelése ellen. Abban a nem várt

esJtben, ha a s"e-élyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, l055 Budapest, Falk Miksa u. 9-1 1,; telefon: +36-1-391-1400; e-

mail : ugfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni.

Tudomásul veszem, hogyhozzájárulásomat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.

A hozzájárulás visszavónáru n.rn érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés

jogszerűségét,

Dátum:

Erintett v, törvényes képviselő aláirása



11. sz. melléklet

HuZZ^J^RULÁS
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Alulírott:
lakcím:
szül. hely, idő

mint adatkezelóssel érintett (a továbbiakban érintett), Polgári Törvénykönyvről szóló 20 l 3. évi V. tÖrvénY

2:48. § és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (l) bekezdés a) pontja, 8. cikk (l.) bekezdés

valamint a különleges adatok esetében a GDPR 9. cikk (2) a) pontja alapján a felvétel készítését megelőzően

k ap ott táj ék o ztatás alapján önk én te s en, b e íb ly ásm en te s en é s határ o zottan

saját nevemben / törvényes kópviselőként

hozzájárulok ahhoz, hogy

o saját, és/vagy

nevű kiskoru hozzátartozőm személyes

Az Adatkezelő hivatalos neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Honalap címe;

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza u, 1 l.
66/328-945
iroda@khesz.hu
www.khesz.hu

Jogszabályban meghatározott esetben tiltakoznj lehet a személyes adatok kezelése ellen. Abban a nem váft

esétben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, l055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-

1-391_1400; e_mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen

visszavonhatom. A ltoziájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás elótt a hozzájárulás alapján

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Dátum:

ilrnút v. törvényes képviselő alátrása

O

adatait a Szövetség kezelje az alábbiak szerint;

1. A Körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsége által szervezett rendezvényeken történő személyes,

illetve amennyiben elengedhetetlen a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, képmás,

hangfelvétel és videófelvétel készítése.
2. Személyes adatok, képmás, hangelvétel és videófelvétel felhasználása és meg|elenítése a Szövetség

által kezelt online felületeken (weboldal, facebook oldal),
J.

Az adatkezelés id őta rta m a : a ho zzáj árulás visszavonásáig.

A szeméIyes adatok kezelése az Európa Parlament és Tanács (EU) 20161679 rendeletében (,,GDPR")

foglaltaknak megfelelően történik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint. A Szövetség a

je|en hozzájárulással kapcsolatos adafvédelmi tájékoztatója elérhető a www.khesz.hu honlapon. A jelen

nyilatkozat aláirásával kijelentem, hogy a Szövetség adatkezelési tájékoztatőját megismertem és azt

eifogadom, az adaíkezetési hozzájárulást a tá1ékoztatő ismeretében teszem meg. Az adatkezelŐtől

tájéioztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy

zárolása a következő elérhetőségeken:



|2.sz. melléklet

Jnev zőrcöNyv KAMERAFELvETELBE TöRTENó nnrnxrNTÉsnEz

1. Kamerapozíció megnevezése:

2. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

3. Igénylő személyes adatai:

4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

5.Igénylő áItal megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

6. A megtekintett esemény rövid összefoglalásao intézkedések:

Békéscsaba,

igénylő aláírása

Adatkezelő képviselőjének
aláírása



13.sz. melléklet

Er,nxrRoNIKUS MEGFIGyELóRENDSZERREL xÉszülr FELvúTELHEZ

BETEKINTEsI ns MENTESI JOGGAL RENDELKEző sznrvfillYEK
NYILVÁNTARTÁSA



Adatkezelő neve:

Adatkezelő elérhetősége:

14.sz. melléklet

Körösvidéki Horgász EgyesüIetek §zövetsége

Székhely: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.

Tel.: 06-66-328-945
E-mail : iroda@khesz.hu
Nemes Attita Károly igyvezető igazgatő

ADATvÉDELMI ns nnarTovÁBBÍrÁsI
NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelő képviselőjének neve:

I. A munkavállatók személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés célja: mun káltatói jogok gyakorlása

Erintettek kategóriáj a: a Szövetség munkavállalói

Személyes adatok kategóriája:

a munkavállalók munk aszerződésben szereplő
azonosító és kapcsolattartási adatai
(név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve,
telefonszám), a munkavállalók társadalombiztosítási
azonosító jele, társadalombiztosítási ellátások igénybe
vételére és járulékfizetésre vonatkozó adatok, a
munkavállalók adóazono sítási j ele, a személyi
jövedelemadő megftzetésére és az ahhoz kapcsolódó
adókedvezményekre vonatkozó adatok, munkavállalók
egészségi alkalmasságára, munkabalesetére,
foglalkozási megbetegedésére vonatkozó adatok,
munkaviszonnyal összeítiggő egyéb

Az adatkezelés j ogalapj a : szerződés [GDPR 6. cikk (l) bek. b) pont] Mt. 10.§ (l)

Az adatkezelés további
jogalapia:

jogi kötelezettség IGDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Adattovábbítási címzettek:
adóhatóság, társadalombiztosítási hatóság
foglalkozásegészségügyi hatóság

Törlésre előirányzott határidő:
a kötelezó adatkezelési rendelkezések által elóírt
időtartam

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok íár olás a p ap íral ap on elzártan, i l l eW e

elektronikus formában történik. Az adatokat a

munkaügyi feladatokat ellátó munk av állalők, valamint
a munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek kezelhetik a feladatuk, munkakörük
végzéséhez szükséges mértékben és ideig.



Adatkezelés céIja:

a Szövetség működését, munkáját segítő személyek
adatainak nyilvántartása, kapcsolattartás, flzetés,
számviteli kötelezettségek, valamint a Hhvtv
előírásainak teliesítése

Erintettek kategóriája:
a Szövetség tisztségviselői, egyesiiletek elnökei,
társadalmi halőrök

Személyes adatok kategóriája:

Szövetsée tisztségviselői: név, anyja neve, születési
hely és idő, lakcím, személyi igazolvány száma,TAJ
szám, adóazonosító, bankszámlaszám, telefonszám
Egvesületek elnökei,, név, lakcím, telefonszám
Társadalmi halőrök: név, anyjaneve, születési hely és

idő, lakcím, TAJ szám szolgálati igazolv ány száma,
felir azono s ítő, adő azono sító szám, b ankszámla szám,
te 1 efon sz ám, e gy éb adatok (v izs gabizony ítv ány,
esküokmány,nyilvántartásbavételihatározat)

Az adatkezelés j ogalapja:
az érintetíhozzá.lárulása [GDPR 6. cikk (l) bek. a.)
pontl

Az adatkezelés további
iogalapia:

Ahalgazdálkodásról és a hal védelméről szőlő 2013
évi Cll.törvény 56. § (9) bek.

Adattovábbítási címzettek:
Hal gazdálko d ás i h ató s á g, adőhatő s á g,

társadalombiztosítási hatóság, fo glalkozás-
egészségügyi hatóság

Törlésre előir ányzott határid ő :
a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt
időtartam

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása :

az adatoktárolása papír alapon elzárt szekrényben,
valamint elektronikusan történik, az érintett személyes
adataihoz a Szövets é g r é szér ől kizár őlag
munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazotí
személyek, illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban állő személyek férnek hozzá a feladatuk
végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

il. ASzövetségtevékenységévelkapcsolatosadatkezelések

Adatkezelés megnevezése:
Magyar horgászkártya és horgász területi jegyek
értékesítése

Adatkezelés célja:
a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
horgászkártya, valamint a területi jegyek értékesítése,
nyilvántartása

Érintettek kate góriáj a :
a szolgáltatást igénybe vevők

Személyes adatok kate gőriáj a

az állami horgászjegy, állami halás4egy vagy turista

állami horgászjegy száma, név, és ahorgász azonosító

száma

Az adatkezelé s j o galapj a :

az érintetí hozzájárulása [GDPR 6. cikk (l) bek. a.)
pont-]

Az adatkeze l és további j ogalapj a
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szó|ó 2013.
évi CII. törvény 44, § (6a) bek.

Adattovábbítási címzettek: MOHO SZ, Halgazdálko dási ható s ág

Törl é sre előir ány zott határ idő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 5 év

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tárolása papír alapon,
elektronikusan, a www.horgasziegy"hu

valamint
webes



felületen, Az érintett személyes adataihoz a Szövetség
részér ől kizárő|ag munkavégzésükkel összefiiggésben
felhatalmazott személyek, illetve az adatkezelővel
egyéb jogviszonyban állő személyek férnek hozzá a

feladatuk v é gzéséhez szüks é ge,s mértékben és ideig

Adatkezelés megnevezése:
Halőri intézkedés alá vont személyek adatainak
kezelése

Adatkezelés célja:

a szabály sértés, j o gsérté s vagy bűncselekmény gyanúja

esetén az eset/esemény kivizsgá|ása, a szükséges
intézkedések megtétele, az eljátáslellenőrzés során

találtb ro valamint v

Érintettek kate góriáj a :

a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőrzés alá
vont személ
a helyszíni ellenőrzés, intézkedés során a

jegyzőkönyvben rögzített adatok: név, születési hely és

idő, anyja neve, lakcím/tartózkodási hely, személyi
igazolvány száma, horgászkártya száma, az eljárás
során készített fénykép, mozgókép, illetve hangfelvétel
az ellenőrzött személy által esetlegesen további
rendelkezésre bocsátott információk

Az adatkezelés j o galapj a :

az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre
ruhánott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

IGDPR 6. cikk (1) bek. e.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja:

A dattov ább ttási c imzettek:
a halőrök áIta1' rőgzitett adatok és bizonyítékok -
jogszabáIyi kötelezés alapján- az illetékes
hatósághoz l szewhez kerülnek továbbításra

Törlé sre előir ányzott határidő :

az intézke dé s s orán r ö gzíteít sz emé lye s adatok az
adatfelvételt, valamint az adatáwételt követően az
i ntézke dé s alapj án indult elj át ást a ir ány adő határi d ő i g

kezelhetőek. Amennyiben az intézkedést követően nem
indul eljárás, akkor azintézkedés során megszetzett
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása :

az adatok tárolása papír alapon, valamint
elektronikusan történik. Az érintett személyes
adataihoz a Szövetség részéről kizárőlag
munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek, illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban állő személyek férnek hozzá a feladatuk
véEzéséhez szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelés megnevezése:
A Szövetség által szervezett táborokkal kapcsolatos
adatkezelés

Adatkezelés célja

a táborban résztvevők regisztrációja és ennek
keretében atábonavaló jelentkezés és atábor során a
jelenlét nyllvántartása, előleg és végszámla kiállítása a
részvételről, a táborban résztvevők egészségügyi
állapotának és közössé gben való részvételi
lehetőségének igazolása, az esetleges egészségügyi
feladatok ellátása, tábor fotó, videó dokumentálása

Érintettek kate góriáj a : a táborban résztvevő személyek

Személyes adatok kate gőriája: név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám,

Személyes adatok kategóriáj a :



adóazonostó, bankszámlaszám, telefonszám,
e gé szsé gü gyi adatok : gy ő gy szer allergia, ételallelg|1

Az adatkeze lé s j o galapj a :

az étintettbozzájárulása, 16 évnél íiatalabb résztvevő
esetén érintett törvényes képviselő hozzájárulása

Az adatkezelés további j o galapj a
jogi kötelezettség (számlázás,
GDPR 6. cikk 1 bek. c

Adattovábbítási címzettek:
az adatkezelés során a szetződés teljesítéséhez a
Szövetséggel szerződött adatfeldolgozó(k) számára

a az adatokat

Törlésre előir ányzotí határidő

számlázás tekintetében a hatályos jo gszabályban
rőgzített határidő 8 év, egészségügyi adatok

tekintetében a részvételt követő 2 hét, egyéb adatok

tekintetében a részvételtkövető 1 év

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tárolása elektronikusan, valamint papír
alapon történik Az érintett személyes adataihoz a

Szövetség részéről kizárőlag munkavégzésükkel
összefiiggésben felhatalmazott személyek i|letve az

adatkezelővel egyéb jogviszonyban állő személyek
férnek hozzá a feladatuk, munkaköfik végzéséhez
szüksé s mértékben és

Adatkezelés megnevezése:
A Szövetség által szervezett versenyekkel
kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja:

a versenyek gördiilékeny lebonyolítása érdekében
szükséges adatok gyűjtése, listába történő rendezése,
információ feldolgozás és közlés, a nevezések az elért
eredmények összefoglalt állapotban történő
megjelenítése online felületeken, előleg és végszámla
kiállítása a részvételrő|, verseny fotó, videó
dokumentálása

Erintettek kate gőriáj a: a versenyen résztvevő személyek

Személyes adatok kate gőiája név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve, TAJ szám,
ad ó azono st ő, b ankszámlaszénn ; te le fon szám

Az adatkeze lé s j o galapj a :

az érintetthozzá4árulása, 16 évnél fiatalabb résztvevő
esetén érintett törvényes képviselő hozzájárulása
|-GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontl.

Az adatkezelés további jogalapja:
jogi kötelezettség (számlázás) IGDPR 6. cikk (l) bek.

c.) pontl.

Adattovábbítási címzettek :
az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez a
Szövetséggel szerződött adatfeldolgozó(k) számára
továbbítia az adatokat

Tö rl é s re elő ir ány zott határ idő

számlázás tekintetében a hatályos jogszabályban
rögzített határidő 8 év, egyéb adatok tekintetében a
részvételt követő l év, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tárolása elekíronikusan, valamint papít
alapon történik Az érintett személyes adataihoz a

Szövetség részétő| kizárőlag munkavégzésükkel
összeíiiggésben felhatalmazott személyek illetve az
adatkezelővel egyéb jogviszonyban ál1'ő személyek
férnek hozző a feladatuk, munkakörűk végzéséhez
szükséges mértékben és ideig,

IGDPR 6. cikk (l) bek. a.) pont].
egészségügyi adat)

oont'l.



III. A honlap szo|gáltatásaival kapcsolatos adatkezelés

Területi iegvek- oN-line horgásziegv értékesítés

Az Adatke zelő a Szövetség honlapján (www.khesz.hu) té$ékoztatást nyujt és lehetőséget

biztosít területi horgászjegek on-line vásár|ására. A weboldalon ta|álhatő

https://horgasz.iegy.hu linkre kattintva Iehet az E-területi jegy vásárlását igénybe venni.

a ,"r"*.Ú.Úr*gy.t" weboldal a Horgászjegy Kft. álta| fenntartott és üzemeltetett

weboldal, mélynek adatkezeléséért kizárőlag a Horgászjegy Kft. felel. A Szövetség a

weboldalon foly,tatott adatkezelésben nem vesz részt. Az on-line területi jegy vásárlás során

felmerülő adatkezelésekke| kapcsolatban a MOHOSZ honlapján elérhető Adatvédelmi

íáj ékoztatő nyúj t i nform ác i ót.

Adatkezelés megnevezése: A honlapon Cookie-k (sütik) kezelése

Adatkezelés célja:

a felhasználók azono sí tása, e gymástól v aló
megkülönböztetése, a felhasználók aktuáli s

munkamenetének azonosítása, az annak során

megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása.

Érintettek kate góriáj a: a weboldalt léúogatő valamennyi érintett

Személyes adatok kategóriáj a: azonosító, dátum, időpont

Az adatkezelés j o galapj a :

az érintetthozzájárulása [GDPR 6, cikk (l) bek. a.)

Az adatkezelés további jogalapja:

Adattovábbítási címzettek :

Törlésre előir ányzott határidő :
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatoktárolása elektronikusan történik Az érirtett
sze mé lye s adataihoz a S zöv et sé g t é szér ől kizár ő|ag

munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott
személyek illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban állő személyek férnek bozz6 a feladatuk
végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelés megnevezése:
F otőpály ázatta l, fogás i beszá moló kkal kapcso latos
adatkezelés

Adatkezelés célja

a fotópályázatra történő regisztráciő, a pályáző
azonosítása, a többszörös jogosulatlan regisztrációk
kiszűrése, kapcsolatfelvétel, az fogási beszámolók
esetében a horgászat népszerűsítése, valamint a

horgászok számára az ősszetartozás és a horgászathoz
kötődő identitás érzésének erősítése

Érintettek kate gór iáj a:
a pályázatra jelentkező, fogási beszámolót beküldő.

érintett

Személye s adatok kate gőriáj a:
név, e-mail cím, fogási beszámo|ót beküldők fotója,

neve

Az adaíkeze lé s j o galapj a :

az érintetthozzájárulása [GDPR 6 cikk (l) bek. a.)

pontl.

honlapok látogatásának befeiezéséig tart.



Az adatkeze lé s további j o gal apj a

A datto v ább ítási c imzettek:

a pály azat elb írál ása kapcs án a kezelt személye s adatok
a felkért zsűri tagsai felé kerülnek továbbitásta,
továbbá a pályamű és készítőjének neve megjelenhet a

online felületein

Tör1 é sre előir ányzott határidő :

a már átadott fényképek tekintetében határozatlan
ideig, azonban a hozzájárulást az érintett jogosult

bármikor módosítani vlsszavonnl

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tárolása elektronikusan történik Az érintett

személyes adataihoz a Szövetség tészéről kizárő|ag
munkavégzésükkel összeíiiggésben felhatalmazott
személyek illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk

szüks mértékben és ide

IV. Személy és vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés

A Szövetség a foglalkoztatottak életének, testi épségének védelme, a munkaszervezés

elősegítése, valanrint a vagyonvédelem, a gépjárművek védelme, továbbá a jogsértések

észlelése, az elkövető tettenérése, valamint azonosításának elősegítése, illetve a balesetek

kivizsgálásának megkönnyítése céljából GPS nyomkövető rendszert használ a

gépjárnrűveiben. A gépjárművekbe telepített GPS nyomkövető rendszer által szo|gáltatott

helymeghatároző adatok, melyek koordinátái megegyeznek az abban ülő érintett poziciőjával,
így személyes adatnak minősülnek

Ezen felül GPRS nyomkövető rendszert használ azokon a mobiltelefonokon, melyeken a

halőri alkalmazást haszná|ják. Ebben az esetben az alkalmazás maga az, amely jelet küld és

ilyenformán követhető az azt alkalmaző.

A fenti esetekben az adatok közvetlenül a Magyar Országos Horgászszövetséghez
kerülnek, a Szövetség közvetlenül adatkezelésben nem ve§z részt.

Adatkezelés megnevezése:
Mozgő kamera kihelyezésével kapcsolatos
adatkezelés

Adatkezelés célja:
vagyonvédelem, továbbá a szabálysértés, jogsértés

vagy bűncselekmény gyanúja esetén az eset/esemény
kivizsgálása, bizonyítékok

Erintettek kate gőr iáj a:
a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőtzés alá
vont személyek

Személye s adatok kate gőriája: érintettek képmása
Az adatkezelé s .j o galap.j a iogos érdek IGDPR 6. cikk (l) bek. f.) pont]

Az adatkezelés további jogalapja:

Adattovábbítási címzettek

Az adaíok továbbításra kerülhetnek hatóságok,
bíróságok (harmadik személyek) részére a
j ogszabályban me ghatár ozott esetekben és feltételek
mellett.

Törl é sre előir ányzott határidő :
A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában azonnal
megsemmisítésre kerül.

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tátolása elektronikusan történik Az érintett

személyes adataihoz a Szövetség részérő| kizárőlag
munkavégzésükkel összefiiggésben felhatalmazott

személyek illetve az adatkezelővel egyéb

jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk

végzéséhez szükséges mértékben és ideig.



V. Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

VI. A közösségi média felületeinek használata során felmerülő adatkezelés

Adatkezelés megnevezése: Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelós célja:
a Szövetség által nyujtott szolgáltatásokkal

kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Erintettek kate gőr iáj a: a Szövetség szolgáltatásait igénybe vevők

Személyes adatok kategóriája:

név, lakcím, a panasszal érintett szolgáltatás és a
panasz leírása, az érintett által érvényesíteni kívánt

igény, a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés j o galapj a :

az érintett hozzájárulása [GDPR 6, cikk (l) bek. a.)

pont]

Az adatkezelés további jogalapja

Adattovábbítási címzettek :

ellenőrzés esetén a kereskedelmi tevékenység

el lenőrzésére jogosult hatóság

Törlé sre előir ányzott határidő : 2év
Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:

az adatok tárolása papír alapon elzárt helyen történik.

Adatkezelés megnevezése:
A közösségi média felületeinek használata során
felmerülő adatkezelés (facebook)

Adatkezelés célja

a Szövetség arculatának és brandjének
marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel
összefiiggésben fenyképfelvételek készítése,
nyereményj átékok, pály ázatok bonyolítása

Érintettek kate gőriáj a:
a Szövetség szolgáltatásait igénybe vevők, facebook

oldalának követője

S zemé lyes adatok kate gőriáj a:
érintett képmása, érintettel kapcsolatba hozhatő egyéb

adatok

Az adatkezelés j o galapj a
az érinteíthozzá.járulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

pont]

Az adatkezelés további jogalapja

A datto v áb b ítási c ímzeítek

Tö rl é sre előir ány zott határ idő
az elérendő cél megvalósulásáig

Technikai és szervezési
intézkedések általános leírása:


