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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 
27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: Rendelet) továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv)  alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:  

I. Általános adatok: 

Adatkezelő neve: Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete (továbbiakban 
Adatkezelő)  
Postacíme: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. fsz. 1.  
e-mail: vgykeme@gmail.com 
Telefon: 34/317-559 
Honlap: vgykeme.hu 
Székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. fsz. 1.  
Cégjegyzék szám: 60.095/2004.  
Bejegyezte: Tatabányai Törvényszék 
 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.); Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban 
Rendelet) 

1. A Szabályzat hatálya  

E Szabályzat hatálya természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki.  

2. A Szabályzat célja  

A Szabályzat célja azon belső intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete adatkezelő tevékenysége megfeleljen a 
Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek, továbbá összhangban legyen a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: MVGYOSZ) által létrehozott Egységes 
Tagnyilvántartó Rendszerben kezelt adatokra vonatkozó MVGYOSZ által megfogalmazott 
adatkezelési elvekkel. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504
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III. Fogalmak 

 

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. 
 

Adatkezelő:  
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel 
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek adatkezelőnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 

Különös adatok:  

az Adatkezelő által kezelt adatok közül az egyesület tagjának fogyatékosságával kapcsolatos 
egészségügyi adatok, amennyiben érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta (az egyesület részére 
megadta) és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 
 

Adatvédelmi incidens:  

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
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IV. Az Adatkezelés 

1. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelője az Adatkezelő.  
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, mely akkor tekinthető 
érvényesnek, ha az az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatával vagy az akaratát félreérthetetlenül 
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
kezeléséhez.  
 
Az egyesületi tag hozzájárulásának érvényességét, akaratának önkéntességét, beleegyezésének 
megadását, határozott és megfelelő tájékoztatását, a belépési nyilatkozat kitöltésével és tanúk előtti 
aláírásával elismeri és nyugtázza.  
Az alkalmazandó belépési nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.  
Az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott, valamint az Egyesület feladatainak ellátásával 
összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekszik az 
érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. Az Adatkezelő az adatokat kizárólag 
Alapszabályában meghatározott célfeladatainak végrehajtása, érdekvédelmi tevékenységének 
végzése, szolgáltatásainak nyújtása érdekében kezeli.  
Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amely kezelése e cél eléréséhez nem szükséges. 
 

2. Adatkezelés elvei 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében végzi.  
Az adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának, az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezeli 
Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.  
 

3. Adatkezelés helye 

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén, telephelyén, vagy az Adatkezelő által 
megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az 
Adatkezelő hozza meg. 
Az Adatkezelő magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország. 
 

4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai 

A Belépési Nyilatkozatban a regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja:  
az érintettel való kapcsolattartás.  
a szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá az érintettek részére 
meghívók, hírlevelek és a szolgáltatásokról tájékoztatók küldése, közösségi élet szervezése 
az érdekvédelmi, az érdekképviseleti feladatok érdekében szükséges adatok nyilvántartása. 
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Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Belépési nyilatkozaton az adatlap tartalmát 
megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha 
ezt az érintettek igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az 
Adatkezelő nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat. Az egyéb, önkéntes 
hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Adatkezelő minden esetben megfelelő 
tájékoztatást nyújt.  
 

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása 

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – 
férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével 
kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az 
esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett 
kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály kifejezetten előírja.  
Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai 
műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek 
végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az Adatkezelő az érintett által 
megadott adatokat a IV/4. pontban foglaltaknak megfelelően használja fel.  
Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai 
célra felhasználja  
 
Az adatok továbbítása az Egységes Tagnyilvántartó rendszeren keresztül történik az MVGYOSZ felé, 
hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára, az alábbi esetekben lehetséges kizárólag 
személyazonosításra alkalmatlan módon:  

a. Statisztika készítése (például: az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkához, pályázatok 
megírásához és elszámolásához);  

b. Az MVGYOSZ azon szolgáltatásainak igénybe vételéhez, amelyek tagsági jogviszonyhoz 
kötöttek, a szolgáltatást igénybe vevő hozzájáruló nyilatkozata alapján   

c. A tagnyilvántartó adatbázis adatainak nyilvánosságra hozatala során, az adat bárki  más 
számára történő hozzáférhetővé tétele, csak kizárólag személyazonosításra alkalmatlan 
módon történhet. 

 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek 
számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában 
bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó 
iratok átadása, Emellett az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes 
adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve 
bejegyzett telephelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel 
gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés 
ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes 
adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen 
személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik 
arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy 
számára. 
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6. Az adatkezelés időtartama  

Az Adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony fennállása. A tagsági jogviszony megszűnés esetén az 
Adatkezelő a megadott adatokat az Infotv. 17.§-ban foglaltaknak megfelelően törli. Az érintett 
kérheti az egyesülethez kapcsolódó személyes adatainak törlését, ezzel egyidőben nyilatkoznia kell 
tagsági jogviszonyának megszüntetéséről is. 
Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő öt munkanapon belül törli. A 
belépési nyilatkozaton kötelezően megadott adatok törlése a tagsági jogviszony megszüntetését 
eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly 
módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben az 
érintett és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog 
szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése 
érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy 
bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti. 

7. Adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő és az MVGYOSZ valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a 
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv, érvényre 
juttatásához szükségesek.  
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, 
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés ellen.  
Az Adatkezelő és az MVGYOSZ a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A 
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő 
3. sz. Melléklet: Adatbiztonsági intézkedések 

8. Adatvédelmi incidensek kezelése  

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő és 
az MVGYOSZ vezetőjének feladata.  
Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket 
folyamatosan elemezni kell, észlelés esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket.    
3. sz. Melléklet: Adatbiztonsági intézkedések.  
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V. Az érintett jogai 

a) Az adatokhoz való hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a. az adatkezelés céljai; 
b. az érintett személyes adatok kategóriái; 
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják 
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai 
 

b) Az adatok helyesbítéséhez, törléshez, vagy kezelésének korlátozásához való 

jog 

 
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

a. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

b. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 
 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

c) Az adatok helyesbítéséhez való jog 

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. 
Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 
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d) Az adatok törléséhez való jog 

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak 
szerint:  
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az 
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
 

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

c. az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő adatkezelés ellen; 

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni 
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

e) Az adatok törlésének korlátozása 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a Rendeletben írt alábbi kivételek fennállása esetén 
kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése 
jogszerűnek tekinthető  

a. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 
b. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
c. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 
d. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 
e. ha népegészségügy területén érintő közérdekből, vagy 
f. ha közérdekű archiválás céljából, vagy 
g. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 
h. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges. 

 
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

f) Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való  jog 

 
Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az 
alábbiak szerint: 
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Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló 
profilalkotást is.  
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve 
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a 
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok 
a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell 
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 
elkülönítve kell megjeleníteni. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,  
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség 

g) Az adatok hordozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: 
a. az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja 
b. továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta,  

c. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 
teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. 
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

h) Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásához való jog 

Az  érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban 
visszavonni az alábbiak szerint: 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 
visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. 
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i) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
 
Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz:  
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti 
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodás helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés 
helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok 
kezelése megsérti a Rendeletet. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
telefon: +36 (1) 391-1400 
fax: +36 (1) 391-1410 
honlap: www.naih.hu 
 

j) Intézkedések az érintett kérelme alapján  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán 
hozott intézkedésekről.  
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Szabályzat megállapítása és módosítása  

A Szabályzat megállapítására és módosítására az Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete és elnökségi tagjai jogosultak.  

 A szabályzat hatályba lépése  

Ez az adatvédelmi szabályzat a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom megyei Egyesülete 
Közgyűlésének döntése alapján az elfogadást követően lép hatályba.  

A szabályzat megismertetése  

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az Adatkezelő valamennyi munkavállalójával 
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és 
érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.  

A szabályzat nyilvánosságra hozatala  

E Szabályzat rendelkezéseit az Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom megyei Egyesülete 
honlapjain közzé teszi.  
 

VII. Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Belépési nyilatkozat  
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat  
3. sz. melléklet: Adatbiztonsági intézkedések (nem publikus) 
 

VIII. ZÁRADÉK 

A Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete Közgyűlése az Adatvédelmi 
Szabályzatot a 2019. április 27-én tartott ülésén a 8/2019.   (IV.27.) sz. Közgyűlési  Határozatával 
elfogadta.  
 
 
 
 


