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1. Az adatkezelő:
A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete (8767 Felsőrajk, Rajki-hegyi út 9.) a
továbbiakban mint adatkezelő, megalkotta a lenti, az általános adatvédelmi
rendeletnek megfelelő adatkezelési szabályzatot.
2. Fogalom meghatározások:
„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;
„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;
„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;
„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;
3. Az adatkezelés célja:
Az egyesületi tagok esetében:
-

az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes
adataikkal az egyesület céljának elérése érdekében
a tagok támogatáshoz való hozzájutásának megvalósítása
a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek
biztosítása
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-

a
tagok
elért
nyilvántartása

eredményeinek,

elismeréseinek

Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében:
-

a résztvevők azonosítása, a programról való értesítése, a
programok megörökítése felvétel készítésével

Az alkalmazotti jogviszony esetében:
-

megbízási díj számfejtése és kifizetése titkár és előadók
részére

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az egyesület tagjainak és az egyesület rendezvényein résztvevőknek az önkéntes
hozzájárulása.
5. A kezelt adatok köre:
Az egyesületi tagok esetében:
-

név, születési név
anyja neve
születési hely és idő
személyazonosító igazolványszám
lakóhely, tartózkodási hely
telefonszám és e-mail cím
adóazonosító jel
adószám
MVH szám
TIR/ENAR szám
méhcsaládszám
befizetett tagdíj összege

Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében:
-

név
születés hely és idő
anyja neve
lakóhely és tartózkodási hely
telefonszám, e-mail cím
képmás

Alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezők esetében:
-

név
születési hely, idő
anyja neve
lakóhely és tartózkodási hely
TAJ és adózonosító jel
telefonszám, e-mail cím
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-

végzettséget igazoló bizonyítvány adatai

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja
fel.

6. Adattovábbítás:
Adatkezelő az általa kezelt adatok közül az adatkezelés céljának megvalósítása
érdekében, mint az egyesületi tagok támogatáshoz való hozzájutásának
megvalósítása, jogosult az ahhoz szükséges adatokat - név, lakóhely vagy
tartózkodási hely, méhcsaládszám, befizetett tagdíj összege - adatfeldolgozás céljából
adatfeldolgozónak
átadni.
7. Az adatkezelés időtartama:
Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony
megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület
Alapszabálya rendelkezik.
Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében a rendezvény lebonyolítása után a
képmásuk kivételével törlésre kerülnek.
8. A törléshez való jog:
Az egyesületi tagok, illetve az egyesület rendezvényein résztvevők jogosultak arra,
hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az általános adatvédelmi
rendeletben részletezett indokok valamelyike fennáll.
9. A tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről az egyesületi tagok, illetve az egyesület rendezvényein
résztvevők tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az
egyesületi tagoknak, illetve az egyesület rendezvényein résztvevőknek az Adatkezelő
általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.
Felsőrajk, 2018.07.12.

Czémán László
elnök
Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete
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