Az IKON Stúdió Közhasznú Egyesület adatkezelési szabályzata

Jelen adatvédelmi -adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) azért jött létre,
hogy az IKON Stúdió Közhasznú Egyesület (továbbiakban: „Egyesület” vagy „Adatkezelő”)
mint adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének, felhasználásának, valamint
továbbításának követelményeit és feltételeit szabályozza, valamint
ezen keresztül
tájékoztassa az Érintetteket.
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat összhangban van az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.
1.)

A szabályzat célja
Az egyesület tagjainak és tisztségviselőinek, valamint az Egyesület által szervezett
eseményeken résztvevőknek - továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és
határozott hozzájárulása alapján:
o adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala
o a tagok tevékenységének nyilvántartása
o az Egyesület által nyújtott kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a
jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele
o hírlevelek küldése az Érintettek elektronikus és /vagy postai címére

2.)

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintettek személyes adatait az Egyesület az Info tv. 5.§ (1) bekezdése a.) pontja
alapján, elsősorban az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, illetve az Infotv.
6.§ (5) §-ában meghatározott esetben, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján
megadott adatot az Egyesület a törvény eltérő rendelkezésének hiányában is
kezelheti az ott meghatározott esetekben további külön hozzájárulás nélkül.

3.)

A szabályzat személyi hatálya
Kiterjed az egyesület tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira,
valamint az egyesület rendezvényein résztvevőkre, egyéb Érintettekre, akik az
Egyesület rendelkezésére bocsátják személyes adataikat.
Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnöke, illetve az
általuk kijelölt tisztségviselő a felelős.

4.)
5.)

Az adatkezelő elérhetőségei
IKON Stúdió Közhasznú Egyesület 1145 Budapest, Gyarmat u. 47/b
www.ikonstudio.hu
ikonosztaz47@gmail.com
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6.)

Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás, a tagok nevének
közzététele az Egyesület weboldalán, az egyesület rendezvényein résztvevőknek,
egyéb szolgáltatásra jelentkezőknek pedig a különböző eseményeken való
részvételhez szükséges személyes adatok rögzítése. Mindezen adatok az Érintettek
önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.

7.)

A kezelt adatok köre
o Egyesületi tagok esetében:
§ név, születési név
§ anyja lánykori neve
§ születési hely és idő
§ személyazonosító igazolványszám
§ lakcím és értesítési cím
§ telefonszám és e-mail cím
§ érdeklődési kör
o Az egyesületi tisztségviselők esetében:
§ név
§ születés éve
§ lakcím
§ mobil telefonszám, e-mail cím
o A rendezvényeken résztvevők, egyéb jelentkezők esetében:
§ név
§ születés éve
§ lakcím
§ mobil telefonszám, e-mail cím

8.)

Az adatkezelés célja:
o Az egyesületi tagok esetében:
§ az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal
§ a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
§ hírlevelek küldése
o Az egyesületi tisztségviselők esetében:
§ az azonosíthatóság személyes adataikkal
§ a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
o Az egyesület rendezvényein résztvevők, egyéb jelentkezők esetében:
§ résztvevők azonosítása
§ statisztikai adatok készítése a fenti programokról
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem
használhatja, személyes adatokat harmadik személynek – az adatfeldolgozókon kívülnem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező
adattovábbításra.
Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának
megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az
adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására
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jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja
fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az Adatkezelő adatfeldolgozásra csak jelen szabályzat taggyűlés, vagy Elnökség általi
módosítása esetén adhat megbízást.
9.)

Az adatkezelés időtartama:
o Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony
megszűnéséig, illetve legfeljebb az abból fakadó igények érvényesítésének
idejéig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya
rendelkezik.
o A tisztségviselők esetén a tisztségviselők megbízatásának idejéig
o A rendezvények esetén az Adatkezelő saját honlapján statisztikai adatként
(anonimizálva) megőrzi az érintettek nevét, születési évét és lakcíméből a
helység nevét. Az adatkezelés időtartama fenn áll az egyesület működésének
végéig

10.)

Adatkezelő igénybevétele:
Az Egyesület nem vesz igénybe adatfeldolgozót és az adatokat harmadik személyek
számára nem továbbítja

11.)

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát
garantálja mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az adatok papír
alapú tárolása, őrzése során. Ennek érdekében az Egyesület a személyes adatokat
elsősorban elektronikusan kell nyilvántartani (kivételt képez, ha a papír alapú
nyilvántartást jogszabály írja elő) az adatfeldolgozó munkatárs számítógépén és az
Egyesület szerveren, valamint az archiválásra használt adattárolón (NAS). A személyes
adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni.
A honlapon gyűjtött személyes adatok az Egyesület internetes tárhelyére kerülnek,
amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. Az online (pl google űrlap) létrehozott
jelentkezési lapokat csak „privát” formátumban és csak az alábbiakban felsorolt
személyekkel való megosztással lehet létrehozni, ezzel biztosítva, hogy a személyes
adatok védelmét. További megosztást (pl a résztvevők láthatják a többiek
regisztrációját), csak akkor lehet alkalmazni, ha arról előzetesen a jelentkezők
tájékoztatást kaptak.
Papír alapú nyilvántartást az adatfeldolgozó kizárólag az Egyesület székhelyén
található irodájában, az íróasztalának asztalának zárható rekeszében tárolhat, ezzel
biztosítva, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. A papír
alapú nyilvántartásról nem lehet másolatot készíteni. A személyes adatokhoz csak az
egyesületi elnök, az alelnökök az adatfeldolgozó, a honlap adminisztrátor és az
Egyesület erre felhatalmazott tisztségviselői, munkatársai férhetnek hozzá, így
kizárólag ezen személyek kaphatnak jelszót a személyes adatokat tartalmazó
fájlokhoz a honlap adminisztrációs felületéhez.
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12.)

Az Érintettek jogai:
Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén
mindenekelőtt célszerű az Egyesülethez mint Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét
igénybe vennie Érintettnek az alábbi elérhetőségek valamelyikén e-mail.:
ikonosztaz47@gmail.com, vagy postai úton: 1145 Budapest, Gyarmat u. 47/b
Az Érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező
adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő feltüntetett
elérhetőségein. Az Érintett tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen az alább
meghatározott esetekben. Az Érintettek jogai közé tartozik a bírósághoz fordulás
lehetősége, valamint a NAIH eljárásának kezdeményezése.
Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság
megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy
adatait a tagnyilvántartásból törölte.
A rendezvényeken résztvevők adataik törlési igényét írásban kérhetik az
Adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az Adatkezelő 25 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az érintettet.
A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai
számára kötelező a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül.
A jogok felsorolása:
a.)
Tájékoztatás: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általuk
kezelt, illetőleg az általuk megbízott adatkezelő, vagy adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb
határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére
írásban – adja meg a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
b.)
Helyesbítés: Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a
valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a
rendelkezésére áll.
c.)
Zárolás: Az Adatkezelő zárolja személyes adatokat, ha az Érintett ezt kéri, vagy
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d.)
Törlés: Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes,
azt Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja
megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt
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a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Határidők: A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az
Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az
elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a
törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
e.) Tiltakozás: Az Érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése
ellen, ha
a)
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b)
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
f.) Bírósághoz fordulás lehetősége: Amennyiben Érintett az Adatkezelő döntésével
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat. Arra is van lehetősége, hogy jogainak megsértése esetén az Adatkezelő
ellen bírósághoz forduljon. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az Érintett
választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
vagy az Adatkezelő mint alperes székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az
Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát is megsérti, Érintett
az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Érintettel szemben az Adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni Érintettnek az
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg továbbá a kárt és nem követelhető a
sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
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magatartásából származott.
g.) NAIH eljárásának kezdeményezése: Az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvételt
követően, a bírósági eljárás (per) kezdeményezésén túlmenően Érintettnek arra is
van lehetősége, hogy NAIH-nál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Érintettet
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

13.)

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az 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.

Záradék:
A fenti szabályzatot az egyesület Elnöksége 2018. május 23-án elfogadta.
2018.május 23.

Balogh Benjamin Attila

Palotás Erika

Székely Orsolya
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