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Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018. május 25. napjától alkalmazandó 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
•az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
•a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);
•az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény.
Fogalom meghatározások (GDPR)
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon –centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint –tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Az adatkezelő (továbbiakban: HOHE) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít
személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A HOHE a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel
jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja
harmadik fél részére. A HOHE a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső
szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A HOHE a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. A HOHE
csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.
Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a HOHE haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait. Az
érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását,
korlátozását, törlését („elfeledtetéshez való jog”), illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ebben az esetben a
HOHE haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes
adatainak helyesbítéséről, módosításáról, korlátozásáról vagy törléséről. Amennyiben az érintett megítélése szerint a HOHE jogosulatlanul
kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A HOHE a tiltakozást - az érintett adatai kezelésének felfüggesztése
mellett haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen
veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
A HOHE az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a hohebp@gmail.com elektronikus címen, a
www.honvedegyesulet.hu honlapon valamint a 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. postacímen fogadja.
Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem:
Dátum: .…….………………………….. 20…… ………… ……
Nyilatkozattevő neve: ……….…………………………………………………………

…………………………………………………………………….
nyilatkozatot tevő aláírása

