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I. BEVEZETÉS

1.  Személyi hatály:

Ezen AASz a Kékes Turista Egyesület  Gyöngyös ( továbbiakban egyesület ) 

-    rendes-, pártoló-  és tiszteletbeli tagjai, tisztségviselői

-    közérdekű önkéntes segítői, az  iskolai közösségi szolgálatban résztvevők,   

-    http:// kekesturista.hu  és a https://hu-hu.facebook.com/kekesturista/ oldalon regisztráló   
felhasználók, valamint

-    könyvelők, külső megbízottak

-     az egyesület túraversenyein, túramozgalmain,  rendezvényein, eseményein résztvevő 
személyek

-    az egyesület hírlevél szolgáltatását  igénylő személyek 

-     az egyesülettel az egyesület céljainak megvalósításával és  közhasznú tevékenységével 
kapcsolatba kerülő személyek

( továbbiakban Érintettek )

személyes adatainak  kezelésére és tárolására vonatkozik, az Érintettek önkéntes, határozott és
megfelelő tájékoztatáson alapuló  egyértelmű  hozzájárulása alapján.

Időbeli hatály:

Jelen  szabályzat   az  egyesület  közgyűlésén  történő  elfogadásának  napjától  további
rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

Az adatkezelő neve:  

-  Kékes Turista Egyesület  
   Az adatkezelő székhelye:  
   3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1. 

   Elérhetőség:   E-mail: info@kekesturista.hu  
           
           -   Mátrahegy Szolgáltató Betéti Társaság

   Az adatkezelő székhelye: 
   3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc utca 39. szám
   Elérhetőség: E-mail:info@matrahegy.hu

2. Értelmező rendelkezések:

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,  aki  vagy  amely  -  törvényben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában
meghatározott  keretek  között  -  önállóan  vagy másokkal  együtt  az  adat  kezelésének  célját
meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó  döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
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3.a. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy
vagy  több  másik  adatkezelővel  közösen  határozza  meg,  az  adatkezelésre  (beleértve  a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza
meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül 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,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel  készítése,
valamint  a  személy  azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

6. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

7. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;

8. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

9.  adatfeldolgozás:  az  adatkezelő  megbízásából  vagy  rendelkezése  alapján  eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

10. adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  -  törvényben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

11. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  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 irányuló műveleteket végeznek;

13. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított,  tárolt  vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

14. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
hozzáférhetővé tesz;

15. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól
elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a
személyes  adat  mely  érintettre  vonatkozik,  valamint  műszaki  és  szervezési  intézkedések
megtételével  biztosítja,  hogy azt azonosított  vagy azonosítható természetes  személyhez ne
lehessen kapcsolni.
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15.  Hatóság:  A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  1125   Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c szám

3. Vonatkozó jogszabályok:

1.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: GDPR) 

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)

4. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

5.  Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Eker.)

6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az  egyesület  személyes  adatot  kizárólag   jelen  AASZ-ben  meghatározott  célból  és  az
egyesület  Alapszabályában  meghatározott   közhasznú  tevékenységek  teljesítése  érdekében
kezel, az adatok gyűjtése során tisztességesen jár el.

Csak  olyan  személyes  adatot  kezel,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az egyesület  az adatkezelés során törekszik a személyes adatok megfelelő biztonságára  arra
alkalmas  műszaki  vagy  szervezési  intézkedésekkel,  így  különösen  az  adatok  jogosulatlan
vagy   jogellenes  kezelésével-,   megváltoztatásával-  nyilvánosságra  hozatalával,  véletlen
elvesztésével,  megsemmisülésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  kialakító
intézkedések alkalmazásával. 

Az   egyesület  szem  előtt  tartja,  hogy  az   adatkezelés  során  biztosítani  kell  az  adatok
pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét,
valamint  azt,  hogy  az  érintettet  csak  az  adatkezelés  céljához  szükséges  ideig  lehessen
azonosítani.

Az  egyesület  jogosult  az  általa  kezelt  adatokat  az  adatkezelés  céljának  megvalósulása
érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni.  Adatfeldolgozóként kizárólag
olyan  személy  vagy  szervezet  járhat  el,  aki  vagy  amely  megfelelő  garanciákat  nyújt  az
adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki
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és  szervezési  intézkedések  végrehajtására.  Ezen  garanciákat  az  adatkezelés  megkezdését
megelőzően az adatfeldolgozó igazolja az egyesület  számára.

Az  adatfeldolgozó   az   egyesület   írásbeli  utasítása  alapján  jár  el,  köteles   biztosítani  a
titoktartási  kötelezettséget,  köteles  segíteni  az  egyesületet  az  érintettek  jogainak
érvényesítésében.  Az  adatfeldolgozó   az  egyesület  választása  szerint  az  általa  végzett
adatkezelési műveletek befejezését követően - ha törvény másként nem rendelkezik - vagy
haladéktalanul  törli  a  tevékenysége  során  megismert  személyes  adatokat,  vagy  továbbítja
azokat az egyesületnek  és azt követően törli a meglévő másolatokat,

III. A KÉKES TURISTA EGYESÜLET  ADATKEZELÉSE

1.  Az adatkezelés célja

Az egyesület tagjainak  önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló  egyértelmű
hozzájárulása alapján:

- adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala
-  a tagdíj fizetés nyilvántartása
- a tagok tevékenységének nyilvántartása 
- kitüntetések, elismerések nyilvántartása 
-  kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének    

lehetővé tétele  
- hírlevelek küldése a tagok elektronikus és /vagy postai címére
- a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
- verseny eredmények közzététele.  

az egyesület túraversenyein, túramozgalmaiban, rendezvényein, eseményen résztvevők  
önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló  egyértelmű  hozzájárulása alapján:

                 -  a versenyen indulók, túramozgalmat teljesítők azonosítása

                 -  statisztikai adatok készítése a programokról

                 - elismerések, díjak nyilvántartása

                 - versenyeredmények közzététele

az egyesület weboldalain regisztráló felhasználók esetében önkéntes, határozott és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló  egyértelmű  hozzájárulása alapján:

                                 - a regisztrálók azonosítása, nyilvántartása

                                 - statisztikai adatok készítése

                                 - az oldal szolgáltatásai biztosításának lehetővé tétele.

2. Az adatkezelés tartalma 

-        egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás
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 A kezelt adatok köre 

 név, születési név

 anyja lánykori neve

 születési hely és idő

 személyazonosító igazolványszám

 lakcím és értesítési cím

 telefonszám és e-mail cím

 túravezetői, jelzésfestői, túrázói minősítések

 az Országos-, a Dél-dunántúli- és az Alföldi Kéktúrára vonatkozó 
adatok

 a természetjárással kapcsolatban kapott országos, megyei és egyesületi 
kitüntetések, elismerések

 tagdíjfizetés

-   az  egyesület  túraversenyein,  túramozgalmaiban,  rendezvényein  és  eseményein
résztvevőknek  a részvételhez szükséges személyes adatok és elért eredmények rögzítése

 A kezelt adatok köre 

 név

 születés éve

 lakcím

 mobil telefonszám, e-mail cím (csak versenyeken)

   Magyar Természetjáró Szövetségi tagság

-  weboldalon  regisztrálók  esetén  az  oldal  használatához  szükséges  személyes  adatok
nyilvántartása

 A kezelt adatok köre:

      •     név 

 becenév

 születés éve

 lakcím

 telefon, e-mail cím, jelszó

-   az  egyesület  számviteli,  könyvelési  és  adatszolgáltatási    feladatainak  ellátásával
kapcsolatos  személyes adatok rögzítése

3. Az adatkezelés időtartama

- Az egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig.
A  tagsági  viszony  megszűnésének  módjairól  az  Egyesület  Alapszabályának  III.  fejezete
rendelkezik.
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-  A túraversenyeken,  túramozgalmakban  résztvevők,  illetve  a  weboldalon  regisztrálók,  és
felhasználók esetén az Egyesület  saját honlapján statisztikai adatként megőrzi a személyes
adatokat az Egyesület működésének végéig.

-   A  egyesület  mint  adatkezelő  az  adatkezelés  megkezdésétől  legalább  háromévente
felülvizsgálja,  hogy  az  általa  kezelt  személyes  adat  kezelése  az  adatkezelés  céljának
megvalósulásához szükséges-e.

4. A személyes adatok törlése, változás bejelentése

 A személyes adatok törlése:

- az  egyesületi  tagok  tagságuk  megszűnéséig  nem  kérhetik  adataik  törlését.  A  tagság
megszűnésekor  az  Egyesület  írásban  köteles  közölni  az  adott  személlyel,  hogy  adatait  a
tagnyilvántartásból törölte,

- az egyesület túraversenyein, túramozgalmakban résztvevők, illetve a weboldalon regisztráló
felhasználók  adataiknak  törlési  igényét  írásban  bejelenthetik,  melynek  teljesítéséről  az
Egyesület 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az érintettet,

Személyes adatok változásának bejelentése:

A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése: csak az egyesület tagjai számára
kötelezőek a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérje, ha

az adatkezelés jogellenes, mert az az AASZ alapelveivel ellentétes, célja megszűnt, vagy az
adatok  további  kezelése  már  nem  szükséges  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához,
törvényben,  nemzetközi  szerződésben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában
meghatározott  időtartama  eltelt,  vagy  jogalapja  megszűnt  és  az  adatok  kezelésének  nincs
másik jogalapja.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek
előzetes értesítése mellett  egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett  15 napon belül,
írásban  nem  jelzi  a  módosítással  kapcsolatos  kifogását,  akkor  részéről  elfogadottnak
tekinthető a szabályzat módosítása.

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Érintett  jogosult arra, hogy kezelt személyes adatairól  az Info törvényben meghatározott
feltételek szerint

1. az  adatkezeléssel  összefüggő  tényekről  az  adatkezelés  megkezdését  megelőzően
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
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2. kérelmére  személyes  adatait  és  az  azok  kezelésével  összefüggő  információkat  az
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

3.  kérelmére, és az Info törvényben  meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

4. kérelmére, valamint az Info törvényben meghatározott további esetekben személyes adatai
kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

5.  kérelmére,  valamint  az   Info  törvényben  meghatározott  további  esetekben  személyes
adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az egyesület az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és
szervezési intézkedéseket tesz.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog  érvényesülése érdekében
Az  Érintett  az  egyesülettől  bármikor  írásban,  az  egyesület  címére  küldött  ajánlott  vagy
tértivevényes-ajánlott  levélben,  illetve  a  info@kekesturista.hu címre  küldött  e-mailben
tájékoztatást  kérhet.  A  levélben  küldött  tájékoztatáskérést  az  Egyesület  akkor  tekinti
hitelesnek,  ha  a  megküldött  kérelem  alapján  a  érintett  egyértelműen  beazonosítható.  E-
mailben küldött tájékoztatáskérést az Egyesület csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett
regisztrált e-mail  címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a érintettnek az Egyesület
által  kezelt  adataira,  azok  forrására,  az  adatkezelés  céljára,  jogalapjára,  időtartamára,  az
esetleges adatfeldolgozók nevére és címére,  az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták
vagy kapják meg érintett adatait.

Az  érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet
annak  benyújtásától  számított  legrövidebb  idő  alatt,  de  legfeljebb  huszonöt  napon  belül
elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti  lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott
tartalommal.  E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az egyesület, ha a kezelt  személyes adatok
pontatlanok,  helytelenek  vagy  hiányosak,  azokat  -  különösen  az  érintett  kérelmére  -
haladéktalanul  pontosítja  vagy  helyesbíti,  illetve  ha  az  az  adatkezelés  céljával
összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy
az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti,  kivéve, ha   a
pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az
érintett sem bocsátja a rendelkezésre, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes
adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az egyesület az adatkezelés
korlátozásának időtartama alatt  a korlátozással érintett  személyes adatokkal a tároláson túl
egyéb  adatkezelési  műveletet  kizárólag  az  érintett  jogos  érdekének  érvényesítése  céljából
vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározottak szerint végezhet.

Az adatkezelési korlátozás esetei:

-  ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát
vagy  hiánytalanságát,  és  a  kezelt  személyes  adatok  pontossága,  helytállósága  vagy
hiánytalansága  kétséget  kizáróan  nem  állapítható  meg,  a  fennálló  kétség  tisztázásának
időtartamára,

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése
sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának
időtartamára,

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv
által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így
különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen
vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

- ha  az adatok törlésének lenne helye, de a dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából
az adatok megőrzése szükséges, törvényben  meghatározott időpontig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az egyesület  haladéktalanul törli  az érintett
személyes  adatait,  ha   az  adatkezelés  jogellenes,  így  különösen,  ha  az  adatkezelés  a  II.
fejezetben rögzített alapelvekkel ellentétes,  célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése
már  nem  szükséges  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához,  törvényben,  nemzetközi
szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt,
vagy  jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

továbbá az  érintett  az  adatkezeléshez  adott  hozzájárulását  visszavonja  vagy  személyes
adatainak törlését kérelmezi, kivéve:

- ha az adatok kezelését  törvény, helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból
elrendelte,

- ha az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és
az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

-  ha  az  érintett  vagy  más  személy  létfontosságú  érdekeinek  védelméhez,  valamint  a
személyek életét,  testi  épségét vagy javait  fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges és azzal arányos,

-  ha törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és
azzal arányos, vagy  az adatkezelést az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése,
továbbá  a  nemzetbiztonság,  a  bűncselekmények  megelőzése,  felderítése  vagy  üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.
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Az  egyesület   haladéktalanul  törli  az  érintett  személyes  adatait,  ha   az  adatok  törlését
jogszabály,  az  Európai  Unió  jogi  aktusa,  a  Hatóság  vagy  a  bíróság  elrendelte,  vagy  az
adatkezelési korlátozás eseteiben meghatározott időtartam eltelt.

Ha az érintett kérelmét az egyesület a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy
ezen  adatok  kezelésének  korlátozására  elutasítja,  az  érintettet  írásban,  haladéktalanul
tájékoztatja  az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

az érintettet a törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról,
így különösen arról, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére
vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is
gyakorolhatja.

Ha  az  adatkezelő  az  általa  kezelt  személyes  adatokat  helyesbíti,  törli  vagy  ezen  adatok
kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon
adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően
továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének
korlátozását a saját adatkezelésükben végrehajtsák. 

6. Jogainak érvényesítése érdekében az érintett: 

a) a  Hatóság  vizsgálatát kezdeményezheti  az  adatkezelő  intézkedése  jogszerűségének
vizsgálata  céljából,  ha  az  adatkezelő  a  IV.  fejezet  1-5.  pontban   meghatározott  jogainak
érvényesítését  korlátozza  vagy  ezen  jogainak  érvényesítésére  irányuló  kérelmét  elutasítja,
valamint

b) a  Hatóság  adatvédelmi  hatósági  eljárásának  lefolytatását kérelmezheti,  ha  megítélése
szerint  személyes  adatainak  kezelése  során  az  adatkezelő   megsérti  a  személyes  adatok
kezelésére  vonatkozó,  jogszabályban  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában
meghatározott előírásokat.

c) Az érintett az adatkezelő  ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha  a  bíróság  a  keresetnek  helyt  ad,  a  jogsértés  tényét  megállapítja  és  az  adatkezelőt  a
jogellenes  adatkezelési  művelet  megszüntetésére,  az  adatkezelés  jogszerűségének
helyreállítására,  illetve  az  érintett  jogai  érvényesülésének  biztosítására  pontosan
meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés,
sérelemdíj iránti igényről is.

V. AZ ADATKEZELŐ  KÖTELEZETTSÉGEI

1. Adatbiztonsági intézkedés

10



Az  adatkezelő  a  kezelt  személyes  adatok  megfelelő  szintű  biztonságának  biztosítása
érdekében  az  adatkezeléssel  járó   kockázatok  mértékéhez  igazodó  műszaki  és  szervezési
intézkedéseket tesz, melyekkel biztosítja

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan
személyek általi hozzáférésének megtagadását,

b) az  adathordozók  jogosulatlan  olvasásának,  másolásának,  módosításának  vagy
eltávolításának megakadályozását,

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban
tárolt  személyes  adatok  jogosulatlan  megismerésének,  módosításának  vagy  törlésének
megakadályozását,

d) az  adatkezelő  rendszerek  jogosulatlan  személyek  általi,  adatátviteli  berendezés  útján
történő használatának megakadályozását,

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére,

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

h) a  személyes  adatoknak  azok továbbítása  során  vagy az  adathordozó szállítása  közben
történő  jogosulatlan  megismerésének,  másolásának,  módosításának  vagy  törlésének
megakadályozását,

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról
jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se
lehessen megváltoztatni.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az
adatkezelő  megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok
- kivéve,  ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül  ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.

2. Az adatvédelmi incidensek kezelése

Az  adatkezelő  az  általa  kezelt  adatokkal  összefüggésben  felmerült  adatvédelmi  incidens
kapcsán rögzíti az  incidens jellegét, az érintettek körét, az adatok körét és mennyiségét és az
adatvédelmi  incidenst  haladéktalanul,  de  legfeljebb  az  adatvédelmi  incidensről  való
tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. Tájékoztatást nyújt a
kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,   ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket, és  ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
kezelésére  tett  vagy  tervezett  -  az  adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos
következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.
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Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog
érvényesülését  lényegesen  befolyásoló  következményekkel  járhat  (a  továbbiakban:  magas
kockázatú  adatvédelmi  incidens),  a  nemzetbiztonsági  célú  adatkezelés  kivételével  az
adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

VI. ZÁRADÉK: 

Az egyesület Adatkezelési és  Adatvédelmi Szabályzatában  foglaltakért az egyesület  elnöke,
alelnöke és az általuk kijelölt egyesületi tag felelős.

A Kékes Turista Egyesült közgyűlése  az Adatkezelési és  Adatvédelmi Szabályzatot 2019.
május 25. napján elfogadta.
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