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Adatkezelési tájékoztató
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Képviseletre jogosult: Pergő Margit Cecília elnök
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/legalcontent/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
A tagfelvétel és tagnyilvántartás tekintetében kezelt személyes adatok:
a) név
b) e-mail cím, telefonszám
c) képviselt szervezet neve
d) aláírás
e) videó, kép és hangfelvétel a programról
az adatok kezelésének célja:
az adatkezelés jogalapja:

Szakmai programokon, fórumokon való részvétel
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk (1) c) pontja
alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, azaz a LEADER program végrehajtásához tartozó
dokumentációs és iratmegőrzési, valamint kommunikációs kötelezettség
teljesítéséhez.
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk (1) e)
pontja alapján, közérdekű feladat ellátása, melyet a Európai Parlament és a
Tanács (EU) 1305/2013/EU rendelet 42. cikke alapoz meg
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk
(1) f) pontja alapján, az adatkezelő jogos érdeke, melyet arra alapozunk,
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tárolásának időtartama:
A tárolás módja:
Adat megismerésére jogosultak köre az
adatkezelőnél

Adatbiztonság
Adattovábbítás

hogy a rendezvényeken való részvételt mindenki számára ingyenesen,
illetve kedvezményes feltételek, nem piaci viszonyok miatt biztosítjuk,
elsősorban az Alapszabályban meghatározott közösségépítő és
vidékfejlesztést erősítő közhasznú feladatunk körében.
Az érintettek – résztvevők – önként regisztrálnak a programra, személyes
adataik tekintetében jogaik annyiban kerülnek csak korlátozásra, hogy az
adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó, számára fontos adminisztrációs és
kommunikációs feladatokat ellássa.
A programokon való részvétel senki számára nem kötelező, így amennyiben
valaki úgy dönt, hogy ezekre nem regisztrál, őt semmilyen hátrány nem éri.
Az adatkezelő azonban, ha nem dokumentálja a szakmai tevékenységét, és
azt, hogy szakmai feladataira fordítandó forrásait milyen tevékenységekre
használta fel, nem tud hitelesen elszámolni tagsága felé.
2028.12.31
Elektronikus adathordozón és papíralapon
Egyesület vezető tisztségviselői, Irányító Hatóság, Magyar Államkincstár
ellenőrzést végző munkatársai
Fotó elhelyezése honlapon www.bakaonyésbalaton.hu és az egyesület
közösségi
oldalán
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja
jelszóval védett adathordozó, zárt, riasztóval védett iroda.
Az adatok továbbításra nem kerülnek

AZ ÖN JOGAI

jogalap/jog
az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány
gyakorlása

adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdeke

hozzáféréshez
való jog

helyesbítéshez
való jog

A résztvevő
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.

A résztvevő
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.

törléshez /
elfeledtetés-hez
való jog

A résztvevő
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.

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

adathordozhatósághoz való jog

tiltakozáshoz
való jog

Az érintett
jogosult arra,
hogy a saját
helyzetével
kapcsolatos
okokból
bármikor
tiltakozzon
személyes
adatainak a (…)
kezelése ellen,
ha a személyes
adatok
kezelésére az
adatkezelő jogos
érdeke, vagy a
közhatalmi
jelegge miatt
kerül sor.
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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
előterjesztéséhe
z,
érvényesítéséhe
z 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.

JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE
Jogellenesnek ítélt adatkezelés esetén értesítse az 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 bíróságon kezdeményezhet az adatkezeléssel kapcsolatos eljárást.

