
Adatkezelési tájékoztató 
Hírlevélre vaó feliratkozás adatainak kezeléséről 

 
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 szóló 2016. 
április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. 
cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást adja. 
 
Adatkezelő: 
Bakony és Balaton KKKE 

Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

Adószám: 19383578-1-19 

e-mail cím: bakonyesbalaton.berhida@gmail.com  
 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

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: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 

 
A GDPR értelmében „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. 
 
 

A SZEMÉLYES ADATOK 
 
Az önéletrajzok tekintetében kezelt személyes adatok: 
A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok (különösen 
természetes személyazonosító adatok, motivációs levél, elérhetőség). 

- név 
- e-mail cím 

 

kezelésének célja: Hírlevél küldése, az egyesület szakmai 
programjairól, eredményeiről, pályázati 
felhívásokról, akrualitásokról. 

az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontján alapul, az érintett hozzájárulása. 

 Olyan személyes adat nem kerül kezelésre, 
melyet adatkezelő nem az érintettől gyűjt. 

tárolásának időtartama: Visszavonásig 

A tárolás módja: Elektronikus adathordozón 
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Adat megismerésére jogosultak köre az 
adatkezelőnél 

Az egyesület elnöke, munkaszervezet vezetője, , 
a Hírlevél kiküldését végző munkatárs, elenőrzés 
esetén az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai 

Adatbiztonság Az elektronikus adathordozó jelszóval védett 

 
Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk át, adatfeldolgozót Hírlevél kiküldésével kapcsolatosan 
nem alkalmazunk. 
 
Hozzájárulását az érintett bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélre válaszként küldött 
nyilatkozattal, vagy a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com e-mail címre küldött hozzájárulást 
visszavonó nyilatkozattal. 
 

AZ ÖN JOGAI 
 
1. A hozzáférés joga 
A pályázó 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 rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
2. A helyesbítéshez való jog 
A pályázó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 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. 
 
3. A törléshez való jog 
A pályázó jogosult arra, hogy kérésére 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 meghatározott feltételek esetén. 
A törléshez való jogot a pályázó abban az esetben nem gyakorolhatja, ha a törlést jogszabály tiltja, 
illetve az adatkezelő érdekét sérti. 
 
4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő a személyes adatot, törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket . 
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
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jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
 
 
JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE 

A munkavállaló által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a munkáltató, adatkezelőt, így 

lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 

hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

Illetve, az érintettenk lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az 
ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso  oldalon. 
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