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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete 
 
A Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete célja a napközbeni gyermekellátást nyújtó 
szolgáltatók (így például a családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, gyermekek napközbeni felügyeletét 
biztosítók) szakmai érdekképviselete: a szolgáltatást működtetők és a szolgáltatásokban dolgozók szakmai, 
etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekeiknek megfogalmazása és hatékony képviselete. Javaslatok kidolgozása 
a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók tevékenységével összefüggő jogszabályok megalkotására, 
jogszabályok véleményezése, a szolgáltatók jó hírének védelme, szakmai elismertségük növelése. A minőségi 
napközbeni gyermekellátás megvalósulása érdekében a napközbeni gyermekellátást nyújtó szolgáltatók 
szakmai és módszertani támogatása módszertani anyagok kidolgozásával, tanácsadással, és ajánlások 
megfogalmazásával, jó gyakorlatok terjesztésével. 

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete (a 
továbbiakban: Egyesület) adatkezelésével érintett valamennyi személy a személyes adatainak az Egyesület által 
történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, az adatkezelésről előzetesen 
tájékozódhasson.  
Célja továbbá, hogy az Egyesület a tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó hatályos 
jogszabályi rendelkezéseket, és biztosítsa a vonatkozó jogszabályok és az Egyesületnélkialakított adatkezelési 
gyakorlat összhangját. 
Jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képzik az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatói. 
Az Adatvédelmi Tájékoztatók adatkezelési területenként rögzítik az egyes területeken az Egyesület által 
végzett adatkezelések célját, jogcímét, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatok 
tárolásának helyét és azt a tényt, ha adattovábbítás történik a kezelt adatok vonatkozásában, illetőleg azt, 
ha az Egyesület adatfeldolgozót vesz igénybe. 

I. Az Adatkezelési Szabályzat hatálya 
 
A jelen szabályzat kiterjed a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesületeügyfelei, szolgáltatásainak 
igénybevevői, munkavállalói, vezető tisztviselői, egyéb foglalkoztatottjai, önkéntesei, szerződéses partnerei, a 
honlapját látógató, illetve a honlap szolgáltatásait igénybe vevő érintettek személyesadatai kezelésére. 

II. Az Adatkezelő adatai 
 
A szervezet neve: Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete 
A szervezet nyilvántartási száma: 06-02-0001952 
Ügyszám: 0600/Pk.60087/2003 
Rövidített név: MACSKE 
Képviseli: Dr. Mátay Katalin Margit, elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezet székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fsz. 3. 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 56/a 
Elektronikus kapcsolattartási cím: 18471629#cegkapu 
E-mail cím: info@macske.hu 

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei 
 

A személyes adatok kezelésének elveit az Egyesületaz Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete 
(Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)és az Infotv. fekteti le: 
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•  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

•  • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”) 

•  • Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a 
célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”) 

•  • Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”) 

•  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak 
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

• A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 
személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az 
érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”) 

•  • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”) 

• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés 
igazolásáért („elszámoltathatóság”) 

 
Az Egyesület személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel 
rendelkezik. 
 
Az Egyesület személyes adatokat kizárólag az alábbi jogcímek valamelyikének fennállása esetén kezelhet:1 

• Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont) 

• Az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont) 

• Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés 
jogalapját a következőknek az uniós jog, vagy tagállami jog határozza meg (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés 
c) pont) 

• Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 
miatt szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés d) pont) 

• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 
érintett gyermek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pont) 

• Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés e) pont) 

Az Egyesület különleges adatokat kizárólag a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek 
egyikének fennállása esetén2: 

• az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a különleges adatok 
kezelésének tilalma nem oldható fel az érintett hozzájárulásával (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

• az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot 
és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai 
gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő 
garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés 
ezt lehetővé teszi (GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pont) 

• az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez 
szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását 
megadni (GDPR 9. cikk (2) bekezdés c) pont) 

 
1 http://www.privacy-regulation.eu/hu/6.htm 
2 http://www.privacy-regulation.eu/hu/9.htm 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_hu
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• az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú Egyesület, egyesület 
vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége 
keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt 
tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a 
szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül 
nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) 
pont) 

• az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 
nyilvánosságra hozott (GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont) 

• az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy 
amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el (GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont) 

• az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos 
az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, 
és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő 
(GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont) 

•  az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló 
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 
vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása 
érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 
szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel 
(GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont) 

• az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át 
terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és 
olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről 
rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra 
vonatkozóan (GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pont) 

• az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt 
céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett 
alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő (GDPR 9. cikk 
(2) bekezdés j) pont) 

IV. A személyes adatok jogosultjainak jogai 
 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait Az Egyesület – bármely oknál fogva – kezeli, Az 
Egyesület adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 
a.) tájékoztatáshoz való jog; 
b.) helyesbítéshez való jog: 
Amennyiben az Egyesület pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának (érintett) valamely 
személyes adatát, úgy az érintett kérheti az Egyesületet, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot 
helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot egészítse ki az érintett által szolgáltatott és igazolt 
adatok alapján. 
c.) elfeledtetéshez való jog: 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult az Egyesülettől kérni személyes adatainak törlését az Egyesület 
valamennyi nyilvántartásából. Az Egyesület e kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 
napon belül törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll: 

- a személyes adatra a továbbiakban nincs szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte, 
- a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek 

nincs egyéb jogalapja (nincs egyéb olyan jogalap, amely alapján az Egyesület az adatot jogosult vagy 
köteles kezelni), 

- a személyes adatokat az Egyesület jogellenesen kezelte, 
- jogszabályi kötelezettség alapján köteles az Egyesület köteles a személyes adatok törlésére. 

Az Egyesület a személyes adat törlését akkor tagadhatja meg, ha az adatkezelés a továbbiakban szükséges: 
- A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
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- A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

- A GDPR-ban meghatározott a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 
- A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból a GDPR-

ban meghatározott feltételekkel, 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog:  

A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az Egyesületet, hogy személyes adataira vonatkozó 
adatkezelést korlátozza amennyiben: 

- A személyes adatok jogosultja vitatja az Egyesület által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, 
ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy 

- Az Egyesület által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt 
személyes adatainak törlését ellenzi; vagy 

- Az adatkezelés célja megszűnt, és az Egyesületnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, 
de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a 
további (korlátozott) adatkezelést; vagy 

- A személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának 
idejére. 

A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az Egyesület kizárólag a jogosult előzetes 
írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az 
Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. Amennyiben a személyes adat korlátozásának 
feltételei nem állnak fenn, úgy Az Egyesület a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a 
személyes adatok jogosultját. 
e.) adathordozhatósághoz való jog: 
Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az Egyesület a személyes adat jogosultjának hozzájárulása 
alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az Egyesületet, hogy az általa 
rendelkezésre bocsátott személyes adatait az Egyesület elektronikus formátumban a rendelkezésére bocsássa 
(a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint). Az Egyesület a gyűjtött és tárolt személyes adatok 
elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja 
az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, 
vagy az Egyesületet felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek. 
f.) tiltakozáshoz való jog: 
A személyes adat jogosultja jogosult tiltakozni a személyes adatainak az Egyesület általi kezelése ellen, 
amennyiben az Egyesület az adatkezelést az Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése 
érdekében hajtja végre. A tiltakozó nyilatkozat Egyesület általi elfogadását követően az Egyesület nem jogosult 
az érintett személyes adatot az Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, 
kivéve, ha az Egyesület bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek 
elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik 
A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát az Egyesülethez eljuttatott kérelmével 
gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás 
igénybevételével, vagy papír alapon, az Egyesület székhelyén az Egyesület képviseletére jogosult vezető 
tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy az Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb 
személynek történő átadással terjesztheti elő. 

 
A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles 
továbbítani az Egyesületnek ügyintézés céljából. Az Egyesület a kérelmet – annak kézhezvételét követően 
haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy 
jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem 
nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben 
megvizsgálja. Az Egyesület a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmezőt 
a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve 
kezdeményezett intézkedésekről. 
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V. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje 
 

Az Adatkezelő (és amennyiben közreműködésére sor kerül az Adatfeldolgozó) a kezelt személyes adatok 
megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az 
adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok 
mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Ezen intézkedések kialakítása és végrehajtása 
során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a 
tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés 
jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett 
változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. 

 
Az Adatkezelő és biztosítja: 

a) Az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek 
általi hozzáférésének megtagadását, 

b) Az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának 
megakadályozását, 

c) Az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt 
személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását, 

d) Az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő 
használatának megakadályozását, 

e) Azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben 
meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

f) Azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés 
útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére, 

g) Azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely 
időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

h) A személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő 
jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását, 

i) Azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen,  
j) Azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés 

készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen 
megváltoztatni, 

k) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az 
adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, 
hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

1. Az Egyesület által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell az Egyesületnek megőrizni az 
adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. Az Egyesület köteles 
biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, 

törölheti; 
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően; 
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, 

törlik, teszik hozzáférhetetlenné; 
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 
2. Az Egyesület az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a 

tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság 
fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő 
adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak 
védelme érdekében. 
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3. Az Egyesület adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a 
GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. Az Egyesület az Adatkezelési 
Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol 
illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá. 

VI. Jogorvoslati lehetőségek 
 
Az Egyesület ügyfélszolgálatát az info@macske.hue-mail címen lehet elérni hétköznapokon (H-P) 9.00-17.00 
óra között. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb 
azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben Az Egyesület 
megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.  

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk Az Egyesület által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által 
feldolgozott:  

• személyes adatairól  

• az adatok forrásáról 

• az adatkezelés céljáról  

• az adatkezelés jogalapjáról 

• az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, 
jogszabályokról 

• az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről  

• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint 
megelőzésükre tett intézkedéseinkről.  

A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg Az Egyesület ebben 
az esetben a meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről tájékoztatással. 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a 
Egyesületet, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül késedelem nélkül, 
15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget tesz az Egyesület, vagy amennyiben nem, azt 
írásban megindokolja, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni. 

Az érintettnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Egyesületet, mint Adatkezelőt az 
adatai törlésére. 

AzEgyesületnek az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell az érintettet a tiltakozáshoz való jogáról. 

Amennyiben Az Egyesület az érintett hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, 
kérheti azEgyesületet, hogy továbbítsa számára a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag 
kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a 
szolgáltatásait használni szeretné. 

Az érintett olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, 
hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés 
korlátozásának kérésére: 

• ha vitatja a személyes adatok pontosságát; 

• ha nem akarja töröltetni az adatokat; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még 
nem törölhetők; 

• ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg. 

A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

mailto:info@macske.hu
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jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az 
adatkezelő köteles önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni. 

Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, 
illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: http://naih.hu 
 
Bírósághoz fordulás joga 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett - 
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás illetékmentes. Az illetékes bíróságról itt tájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

VII. Irányadó jogszabályok 
A jelen Adatkezelési Szabályzatra, és a mellékletét képző Adatvédelmi Tájékoztatókra irányadó jogszabályok: 
- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) 
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 
- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról (Cnytv.) 
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 
- 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 
- A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény (Cnytv.) 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 
- A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 
- 25/2009. (XI. 13.) SZMM 

rendeletazOrszágosGyermekvédelmiSzakértőiNévjegyzékrőlésazOrszágosSzociálpolitikaiSzakértőiNévjegyz
ékről 

- 257/2000.(XII.26.)Korm.Rendeletaközalkalmazottakjogállásárólszóló1992.éviXXXIII.törvénynekaszociális,val
amintagyermekjólétiésgyermekvédelmiágazatbantörténővégrehajtásáról 

- 15/1998.(IV.30.)NMrendeletaszemélyesgondoskodástnyújtógyermekjóléti,gyermekvédelmiintézmények,va
lamintszemélyekszakmaifeladatairólésműködésükfeltételeiről 

- 369/2013.(X.24.)Korm.rendeletaszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézményekéshálóz
atokhatóságinyilvántartásárólésellenőrzéséről 

- 328/2011.(XII.29)Korm.rendeletaszemélyesgondoskodástnyújtógyermekjólétialapellátásokésgyermekvédel
miszakellátásoktérítésidíjárólésazigénylésükhözfelhasználhatóbizonyítékokról 

- 25/2009.(XI.13.)SZMMrendeletazOrszágosGyermekvédelmiSzakértőiNévjegyzékrőlésazOrszágosSzociálpoli
tikaiSzakértőiNévjegyzékről 

- 226/2006.(XI.20.)Korm.rend.aszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézményekágazatiazo
nosítójárólésországosnyilvántartásáról 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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- 20/2017.(IX.18.)EMMIrendeletabölcsődeidajka,abölcsődeiszolgáltatástnyújtószemélyésanapközbenigyerm
ekfelügyeletszolgáltatástnyújtószemélyképzésénekszakmaiésvizsgakövetelményeirőlrendelet 

VIII. Fogalommeghatározások 
 

• adatállomány:azegynyilvántartásbankezeltadatokösszessége; 

• adatfeldolgozás:azadatkezelőmegbízásábólvagyrendelkezésealapjáneljáróadatfeldolgozóáltalvégzettadatk
ezelésiműveletekösszessége; 

• adatfeldolgozó:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akivagya
mely-törvénybenvagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusábanmeghatározottkeretekközöttésfeltételekkel-
azadatkezelőmegbízásábólvagyrendelkezésealapjánszemélyesadatokatkezel; 

• adatfelelős:azaközfeladatotellátószerv,amelyazelektronikusútonkötelezőenközzéteendőközérdekűadatotel
őállította,illetveamelynekaműködésesoránezazadatkeletkezett; 

• adatkezeléskorlátozása:atároltadatzárolásaazadattovábbikezelésénekkorlátozásacéljábóltörténőmegjelölé
seútján; 

• adatkezelés:azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatonvégzettbármelyműveletvagyaműveletekösszesség
e,ígykülönösengyűjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,tárolása,megváltoztatása,felhasználása,lekérdez
ése,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,összehangolásavagyösszekapcsolása,zárolása,törléseésmegsemmis
ítése,valamintazadattovábbifelhasználásánakmegakadályozása,fénykép-,hang-
vagyképfelvételkészítése,valamintaszemélyazonosításáraalkalmasfizikaijellemzők(pl.ujj-
vagytenyérnyomat,DNS-minta,íriszkép)rögzítése; 

• adatkezelő:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akivagyamel
y-törvénybenvagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusábanmeghatározottkeretekközött-
önállóanvagymásokkalegyüttazadatkezelésénekcéljátmeghatározza,azadatkezelésre(beleértveafelhasznált
eszközt)vonatkozódöntéseketmeghozzaésvégrehajtja,vagyazadatfeldolgozóvalvégrehajtatja; 

• adatközlő:azaközfeladatotellátószerv,amely-haazadatfelelősnemmagatesziközzéazadatot-
azadatfelelősáltalhozzáeljuttatottadatothonlaponközzéteszi; 

• adatmegsemmisítés:azadatottartalmazóadathordozóteljesfizikaimegsemmisítése; 

• adattovábbítás:azadatmeghatározottharmadikszemélyszámáratörténőhozzáférhetővététele; 

• adattörlés:azadatfelismerhetetlennétételeolymódon,hogyahelyreállításatöbbénemlehetséges; 

• adatvédelmiincidens:azadatbiztonságolyansérelme,amelyatovábbított,tároltvagymásmódonkezeltszemély
esadatokvéletlenvagyjogellenesmegsemmisülését,elvesztését,módosulását,jogosulatlantovábbításátvagyn
yilvánosságrahozatalát,vagyazazokhozvalójogosulatlanhozzáférésteredményezi; 

• álnevesítés:személyesadatolyanmódontörténőkezelése,amely-aszemélyesadattólelkülönítvetárolt-
továbbiinformációfelhasználásanélkülmegállapíthatatlannáteszi,hogyaszemélyesadatmelyérintettrevonatk
ozik,valamintműszakiésszervezésiintézkedésekmegtételévelbiztosítja,hogyaztazonosítottvagyazonosíthatót
ermészetesszemélyheznelehessenkapcsolni; 

• azonosíthatótermészetesszemély:azatermészetesszemély,akiközvetlenvagyközvetettmódon,különösenval
amelyazonosító,példáulnév,azonosítószám,helymeghatározóadat,onlineazonosítóvagyatermészetesszemél
yfizikai,fiziológiai,genetikai,szellemi,gazdasági,kulturálisvagyszociálisazonosságáravonatkozóegyvagytöbbté
nyezőalapjánazonosítható; 

• biometrikusadat:egytermészetesszemélyfizikai,fiziológiaivagyviselkedésijellemzőirevonatkozóolyan,sajátos
technikaieljárásokkalnyertszemélyesadat,amelylehetővéteszivagymegerősítiatermészetesszemélyegyediaz
onosítását,mintpéldáulazarcképvagyadaktiloszkópiaiadat; 

• bűnügyiszemélyesadat:abüntetőeljárássoránvagyaztmegelőzőenabűncselekménnyelvagyabüntetőeljáráss
alösszefüggésben,abüntetőeljáráslefolytatására,illetveabűncselekményekfelderítésérejogosultszerveknél,t
ovábbáabüntetés-
végrehajtásszervezeténélkeletkezett,azérintettelkapcsolatbahozható,valamintabüntetettelőéletrevonatkoz
ószemélyesadat; 

• címzett:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akivagyamelyré
széreszemélyesadatotazadatkezelő,illetveazadatfeldolgozóhozzáférhetővétesz; 

• egészségügyiadat:egytermészetesszemélytestivagyszellemiegészségiállapotáravonatkozószemélyesadat,id
eértveatermészetesszemélyszámáranyújtottegészségügyiszolgáltatásokravonatkozóolyanadatotis,amelyinf
ormációthordozatermészetesszemélyegészségiállapotáról; 
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• érintett:bármelyinformációalapjánazonosítottvagyazonosíthatótermészetesszemély; 

• genetikaiadat:egytermészetesszemélyörököltvagyszerzettgenetikaijellemzőirevonatkozómindenolyanszem
élyesadat,amelyazadottszemélyfiziológiájáravagyegészségiállapotáravonatkozóegyediinformációthordoz,és
amelyelsősorbanazadotttermészetesszemélybőlvettbiológiaimintaelemzésébőlered; 

• harmadikszemély:olyantermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,aki
vagyamelynemazonosazérintettel,azadatkezelővel,azadatfeldolgozóvalvagyazokkalaszemélyekkel,akikazad
atkezelővagyadatfeldolgozóközvetlenirányításaalattaszemélyesadatokkezeléséreirányulóműveleteketvégez
nek; 

• hozzájárulás:azérintettakaratánakönkéntes,határozottésmegfelelőtájékoztatásonalapulóegyértelműkinyilv
ánítása,amellyelazérintettnyilatkozatvagyazakaratátfélreérthetetlenülkifejezőmásmagatartásútjánjelzi,hog
ybeleegyezésétadjaarávonatkozószemélyesadatokkezeléséhez; 

• közérdekbőlnyilvánosadat:aközérdekűadatfogalmaalánemtartozómindenolyanadat,amelyneknyilvánosság
rahozatalát,megismerhetőségétvagyhozzáférhetővétételéttörvényközérdekbőlelrendeli; 

• közérdekűadat:azállamivagyhelyiönkormányzatifeladatot,valamintjogszabálybanmeghatározottegyébközfe
ladatotellátószervvagyszemélykezelésébenlévőéstevékenységérevonatkozóvagyközfeladatánakellátásávalö
sszefüggésbenkeletkezett,aszemélyesadatfogalmaalánemeső,bármilyenmódonvagyformábanrögzítettinfor
mációvagyismeret,függetlenülkezelésénekmódjától,önállóvagygyűjteményesjellegétől,ígykülönösenahatás
körre,illetékességre,szervezetifelépítésre,szakmaitevékenységre,annakeredményességéreiskiterjedőértéke
lésére,abirtokoltadatfajtákraésaműködéstszabályozójogszabályokra,valamintagazdálkodásra,amegkötöttsz
erződésekrevonatkozóadat; 

• közösadatkezelő:azadatkezelő,akivagyamely-
törvénybenvagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusábanmeghatározottkeretekközött-
azadatkezeléscéljaitéseszközeitegyvagytöbbmásikadatkezelővelközösenhatározzameg,azadatkezelésre(bel
eértveafelhasználteszközt)vonatkozódöntéseketegyvagytöbbmásikadatkezelővelközösenhozzamegéshajtja
végrevagyhajtatjavégreazadatfeldolgozóval; 

• közvetettadattovábbítás:személyesadatnakvalamelyharmadikországbanvagynemzetköziszervezetkeretébe
nadatkezeléstfolytatóadatkezelővagyadatfeldolgozórészéretovábbításaútjánvalamelymásharmadikországb
anvagynemzetköziszervezetkeretébenadatkezeléstfolytatóadatkezelővagyadatfeldolgozórészéretörténőtov
ábbítása; 

• különlegesadat:aszemélyesadatokkülönlegeskategóriáibatartozómindenadat,azazafajivagyetnikaiszármazá
sra,politikaivéleményre,vallásivagyvilágnézetimeggyőződésrevagyszakszervezetitagságrautalószemélyesad
atok,valamintagenetikaiadatok,atermészetesszemélyekegyediazonosításátcélzóbiometrikusadatok,azegész
ségügyiadatokésatermészetesszemélyekszexuáliséletérevagyszexuálisirányultságáravonatkozószemélyesad
atok, 

• nemzetköziszervezet:anemzetköziközjoghatályaalátartozószervezetésannakalárendeltszervei,továbbáolya
negyébszerv,amelyetkétvagytöbbállamközöttimegállapodáshozottlétrevagyamelyilyenmegállapodásalapjá
njöttlétre; 

• nyilvánosságrahozatal:azadatbárkiszámáratörténőhozzáférhetővététele; 

• profilalkotás:személyesadatbármelyolyan-automatizáltmódontörténő-
kezelése,amelyazérintettszemélyesjellemzőinek,különösenamunkahelyiteljesítményéhez,gazdaságihelyzet
éhez,egészségiállapotához,személyespreferenciáihozvagyérdeklődéséhez,megbízhatóságához,viselkedéséh
ez,tartózkodásihelyéhezvagymozgásáhozkapcsolódójellemzőinekértékelésére,elemzésérevagyelőrejelzésér
eirányul; 

• személyesadat:azérintettrevonatkozóbármelyinformáció; 
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AjelenSzabályzathatálybalépéséről,illetveannakalkalmazásárólazEgyesületkötelesmindenügyfelét,illetveazEgye
sülettelegyébjogviszonylétesítőtermészetesszemélyfigyelmétfelhívni,illetveajelenSzabályzatotszámukrakötele
selérhetővétenni. 
 

AzAdatkezelőkötelezettségetvállalarra,hogyfigyelemmelkísériazadatkezelésselkapcsolatoseurópaiéshazaijogsza
bálymódosításokat,ésjelenadatkezelésiszabályzatotszükségeseténmódosítjaajogszerűadatkezelésésadatfeldolg
ozásérdekében,ésarrólazérintettekettájékoztatja. 

Mellékletek: 

- IX/1 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: A gyermekek napközbeni ellátásának területén folytatott 
tanfolyamszervező, képzési, továbbképzési tevékenység során kezelt személyes adatok 

- IX/2 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: A családi bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a napközbeni 
gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatók 
vonatkozásában végzett szakmai ellenőrzési tevékenység során kezelt személyes adatok 

- IX/3 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Az Egyesület tagjai, vezető tisztségviselői személyes adatainak 
kezelése 

- IX/4 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Az Egyesület munkavállalói személyes adatainak kezelése 
- IX/5 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Az Egyesülettel szerződéses kapcsolatban álló cégek, 

vállalkozók és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók személyes adatai kezelése 
- IX/6 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Az Egyesület önkéntesei személyes adatainak kezelése 
- IX/7 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Egyesület által szervezett rendezvényekre, konferenciákra 

regisztráló ügyfelek személyes adatainak a kezelése 
- IX/8 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Fénykép- és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához 
- IX/ 9 Melléklet Adatkezelési Tájékoztató: Az Egyesület honlapján kezelt személyes adatok 

(honlap látogatása, hírlevél szolgáltatás, online és telefonos tanácsadás) 
 
 
Kelt:Budapest,2021.………………… 
 
 

…………………………………… 

Egyesületképviselője 
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IX. MELLÉKLETEK 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK 
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IX/1MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

Agyermekeknapközbeniellátásánakterületénfolytatotttanfolyamszervező,képzési,továbbképzésitevékenység
soránkezeltszemélyesadatok 

1. Adatkezelé
smegnevez
ése 

Agyermekeknapközbeniellátásánakterületénfolytatotttanfolyamszervező,képzésitevékenysé
gsoránarésztvevőkésazoktatókszemélyesadatainakkezelése,nyilvántartása. 
A gyermekek napközbeni ellátásának területén a miniszter a módszertani szervezet 
közreműködésével hatósági jellegű képzéseket és továbbképzéseket szervez.  
AMACSKEagyermekeknapközbeniellátásánakterületéntanfolyamszervező,képzésitevékenysé
getfolytata20/2017.(IX.18.)EMMIrendeletabölcsődeidajka,abölcsődeiszolgáltatástnyújtósze
mélyésanapközbenigyermekfelügyeletszolgáltatástnyújtószemélyképzésénekszakmaiésvizsg
akövetelményeirőlrendeletelőírásainakmegfelelően(atovábbiakban:20/2017.(IX.18.)EMMIre
ndelet).Atanfolyamszervezőaképzéstípusánakmegfelelőenegyediazonosítószámotkap. 
Atanfolyamszervezőatanfolyammegvalósításasoránkizárólagaminiszteráltaljóváhagyottképz
ésiprogramalapjánképezhet(lásd:https://macske.hu/wp-
content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-
program.pdf). 
Aképzésektanfolyamokvonatkozásábanazoktatókésatanfolyamonrésztvevőkadataitazérintet
thozzájárulása,illetvejogszabályielőírásalapjánkezeli. 
Továbbképzések: 
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 
51/D.§Amunkahelyibölcsődébenabölcsődeiszolgáltatástnyújtószemélynekhároméventelegal
ábbegyalkalommalrésztkellvennieabölcsődeimódszertaniszervezetáltalkijelöltszervezetáltalt
artott 
a)szakmaitovábbképzésen,vagy 
b)sajátosnevelésiigényű,illetvekoraifejlesztésreésgondozásrajogosultgyermeketisellátómunk
ahelyibölcsődeeseténspeciálisszakmaitovábbképzésen. 
51/H.§(4)Acsaládibölcsődébenaszolgáltatástnyújtószemélynekhároméventelegalábbegyalkal
ommalrésztkellvennieabölcsődeimódszertaniszervezetáltalkijelöltszervezetáltaltartott 
a)szakmaitovábbképzésen,vagy 
b)sajátosnevelésiigényű,illetvekoraifejlesztésreésgondozásrajogosultgyermeketisellátócsalá
dibölcsődeeseténspeciálisszakmaitovábbképzésen. 
51/M.§(4)Anapközbenigyermekfelügyeletszolgáltatástnyújtószemélynekhároméventelegalá
bbegyalkalommalrésztkellvennieabölcsődeimódszertaniszervezetáltalkijelöltszervezetáltalta
rtott 
a)szakmaitovábbképzésen,vagy 
b)sajátosnevelésiigényű,illetvekoraifejlesztésreésgondozásrajogosultgyermeketisellátónapk
özbenigyermekfelügyeleteseténspeciálisszakmaitovábbképzésen. 

2. Adatkezelő
megnevezé
se 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
éscélja 

- 
Aképzésen(tanfolyamon)részvételszervezése,ésképzésbiztosításaajogszabályielőírásoknakm
egfelelően 
- Atanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzésszervezése,lebonyolítása,ellenőrzése 
- 

https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
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AzAdatkezelőszakmaivagypénzügyiellenőrzésétvégzőszervezetekmunkájánakazelősegítése,v
alaminttevékenységünketellenőrzőauditsoránazelszámolás 

4. Azadatkezel
ésjogalapja 

- Azérintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakkezeléséhez(GDPR6.cikk(1)bekezdésa)
pont)illetve 

- Azadatkezelésazadatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezszükséges,azadat
kezelésjogalapjátakövetkezőknekazuniósjog,vagytagállamijoghatározzameg(GDPR6.cikk
(1)bekezdésc)pont) 

5. Azadatokfo
rrása 

Képzésrejelentkező,képzésenrésztvevőtermészetesszemélyek,aképzésenoktatótermészetess
zemélyek 

6. Azérintette
kköre 

Képzésrejelentkező,képzésenrésztvevőtermészetesszemélyek,aképzésenoktatótermészetess
zemélyek 

7. Azadatkezel
őáltalkezelt
személyesa
datokfelsor
olása 

I. AkezeltszemélyesadatokköreaMACSKEáltalmegvalósítottképzésektanfolyamokes
etében: 

A) Azoktatókszemélyesadatainakkezelése 
AzAdatkezelőazoktatóalábbiszemélyesadataitkezeliazérintetthozzájárulása,illetvejogszabályi
rendelkezésalapján: 

• azoktatóneve 

• születésineve 

• születésihely,év,hó,nap 

• anyjaszületésineve 

• iskolaivégzettség,avégzettségetigazolóokirat(ok)másolata 

• levelezésicím 

• telefonszám 

• elektronikuslevelezésicím 

• oktatásiterület 
Azadatokmegadásánakmódja:oktatóinyilatkozaton(oktatóinyilatkozatformanyomtatvány:htt
ps://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-
egyseges-kepzesi-
program.pdf)Azoktatóinyilatkozattartalmazzaazérintetthozzájárulásátanyilatkozatonmegado
ttszemélyesadataikezeléséhez. 
B) Azoktatásszervezőkszemélyesadatainakkezelése 
AzAdatkezelőazoktatásszervező (a képzésért felelős 
személy(ek))alábbiszemélyesadataitkezeliazérintetthozzájárulása,illetvejogszabályirendelkez
ésalapján: 

• azoktatásszervezőneve - telefonszáma 

• elektronikuslevelezésicíme 
Azadatokmegadásánakmódja:adatkezelésihozzájárulásttartalmazónyilatkozaton.Anyilatkoza
ttartalmazzaazérintetthozzájárulásátanyilatkozatonmegadottszemélyesadataikezeléséhez. 
AzAdatkezelőazoktatásszervezőalábbiszemélyesadataitkezeliaSzerződésteljesítése(GDPR.6ci
kk(1)b)pont)alapján,amennyibenazoktatóvállalkozásvagymegbízáskeretébenvégziazoktatóit
evékenységet: 
Avállalkozás 

• adószáma 

• cégjegyzékszáma,vállalkozásiigazolványszáma 

• bankszámlaszáma 

• képviselője 
 
C) Az oktatóval, illetve oktatásszervezővel kötött szerződés kapcsán kezelt személyes 

adatok 
Az oktatóval, illetve oktatásszervezővel kötött szerződés esetén az alábbi személyes 
adatokat kezeli az Egyesület az alábbi jogcímeken: 

• A természetes személy szerződő partnerrel történő szerződéskötéshez szükséges, 
kötelezően kezelendő személyes adatok (Személyazonosító adatok (név, születési 
hely és idő, anyja születési neve, lakcíme), adóazonosító jel, TAJ szám, telefonszám, 
e-mail cím, bankszámlaszám, a szerződés jellegétől függően esetleges kötelező 
adatok)  

https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
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Az adatkezelés jogalapja: A szerződés megkötésére irányuló eljárás 
lebonyolításához, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés. [GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) pont] 
Az adatkezelés célja: A szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése.  

• A jogi személy képviseletében eljáró érintett teljes neve, elérhetősége (e-mail címe, 
telefonszáma, levelezési címe) és esetlegesen a szerződés megkötéséhez való 
jogosultságot (cégjegyzési jogot) igazoló dokumentum.  
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). 
Az adatkezelés célja: A szerződés megkötése, a szerződés megkötésére és a 
megkötést követően annak esetleges módosítására és megszüntetésére irányuló 
jognyilatkozatok megtételére jogosult személy azonosítása. 

• A szerződő partnerrel kötött szerződésben kijelölt a szerződő fél nevében történő 
kapcsolattartásra jogosult és köteles természetes személy személyes adatai, így a 
teljes neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) és szükség szerint beosztása.  
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). 
Az adatkezelés célja: A szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése. 

D) Aképzésre,továbbképzésrejelentkezőkszemélyesadatainakkezelése 
AzAdatkezelőaképzésrejelentkezőkalábbiszemélyesadataitkezeliazérintetthozzájárulása,illet
vejogszabályirendelkezésalapján: 
ba)Jelentkezésilaponmegadottszemélyesadatok: 

• Jelentkezőneve/születésineve 

• Titulus 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• Születésinév(vezetéknévéskeresztnév) 

• Születésiidő(év/hó/nap) 

• Születésihely 

• Anyjaszületésineve 

• Állampolgárság 

• Telefonszám(mobil) 

• Email 

• Lakcím 

• Költségtérítésiadatok 

• Aképzésiköltségköltségviselője 

• Számlázásinév,cím,adószám(cég,vállalkozásesetén) 

• Munkáltatószervezet/szolgáltatás/végzettség 

• Munkáltatószervezetneve(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásbandolg
ozik) 

• Szolgáltatásneve,aholdolgozik(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásband
olgozik),Szolgáltatáscíme 

• Munkaköre(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásbandolgozik) 

• Foglalkoztatásformája 

• Munkajogistátusza 

• Legmagasabbiskolaivégzettség 

• Rendelkezik-enevelésielőképzettséggel 

• Rendelkezik-ea29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletszerintivégezettséggel 

• Tanúsítványszáma 
Aképzésrejelentkezőatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettjelentkezésilaponnyilatkozikarró
l,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzésszerve
zése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentumokmegőrzésecé
ljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul(20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet5.§.)Aszemélyesadatokke
zelésénekbiztosításáraaképzésrejelentkezőszemélyatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettje
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lentkezésiésadatlaponnyilatkozikarról,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamsze
rvező(MACSKE)ésaminiszter(EMMI)általaképzésszervezése,lebonyolítása,avizsgáztatás,vala
mintavizsgávalkapcsoltokdokumentumokmegőrzésecéljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul. 
(Jelentkezésilapformanyomtatvány:https://macske.hu/jelentkezesi-lap/) 
Atovábbképzésrejelentkezőatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettjelentkezésilaponnyilatko
zikarról,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzés
szervezése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentumokmegőr
zésecéljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul(20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet5.§.)Aszemélyesad
atokkezelésénekbiztosításáraaképzésrejelentkezőszemélyatanfolyamszervezőáltalrendszere
sítettjelentkezésiésadatlaponnyilatkozikarról,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfol
yamszervező(MACSKE)ésaminiszter(EMMI)általaképzésszervezése,lebonyolítása,avizsgáztat
ás,valamintavizsgávalkapcsoltokdokumentumokmegőrzésecéljábóltörténőkezeléséhezhozzá
járul. 
(Jelentkezésilapformanyomtatvány: 
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-macske.hu-tovabbkepzesi-
jelentkezesi-lap-20200115.pdf) 
 
bb)Azországosnyilvántartásbavételhezrendszeresítettadatlaponmegadottszemélyesadatok: 

• vizsgázóneve 

• vizsgázószületésineve 

• születésihelye,ideje(év,hó,nap) 

• anyjaneve 

• iskolaivégzettség/szakképesítés: 

• tanúsítványsorszáma 
Azországosnyilvántartásbavételhezrendszeresítettadatlapon,atanfolyamonrésztvevőaláírásá
valhozzájárulahhoz,hogyazadatlaponszereplőszemélyesadataitatanfolyamszervezőésaminisz
teraképzésszervezése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentu
mokmegőrzésecéljábólnyilvántartsaéskezelje,azinformációsönrendelkezésijogrólésazinform
ációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvénybenleírtaknakmegfelelően. 
(Adatlapformanyomtatvány:https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-
kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf) 
bc) 
Törzslapszemélyesadattartalma: 

• avizsgázóneve 

• avizsgázószületésineve 

• születésihelyésidő 

• anyjaleánykorineve 

• atanfolyamszervezőmegnevezéseéscíme 

• avizsgázóavizsgánelérteredményei 
Aképzésrejelentkezőatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettjelentkezésilaponnyilatkozikarró
l,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzésszerve
zése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentumokmegőrzésecé
ljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul(20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet5.§.) 
bd)Tanúsítványatanfolyamelvégzéséről: 
A20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet10.§(2)bekezdésértelmébenavizsgárólkészültjegyzőkönyvala
pjánatanfolyamszervezősikeresvizsgaeseténtanúsítványtállítkiatanfolyamonrésztvevőszámár
a.Atanúsítványformaiéstartalmikövetelményeitaképzéstípusánakmegfelelőena20/2017.(IX.1
8.)EMMIrendelet2-4.melléklettartalmazza. 
Adatkezelés:jogszabályonalapul. 
ATanúsítványjogszabályszerintazalábbiszemélyesadatokattartalmazza: 

• név 

• születésinév 

• születésihelye,ideje 

• anyjaneve 

• minősítés 
(Tanúsítványadattartalmátésformaikereteitjogszabályrögzíti:20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet2

https://macske.hu/jelentkezesi-lap/
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-macske.hu-tovabbkepzesi-jelentkezesi-lap-20200115.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-macske.hu-tovabbkepzesi-jelentkezesi-lap-20200115.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/06/macske.hu-kepzesek-tovabbkepzesek-egyseges-kepzesi-program.pdf
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-4.melléklet) 
II. Akezeltbefogadotttovábbképzésekesetében: 
AMACSKEmintmódszertaniszervezetacsaládibölcsőde,munkahelyibölcsőde,valamintanapköz
benigyermekfelügyeletszolgáltatásnyújtóiszámárahároméventeteljesítendőtovábbképzésikö
telezettségteljesítésére más képzők általszervezettképzéseketis 
befogadtovábbképzésként.Atovábbképzésteljesítéséneknyilvántartásbavételéhezszükségesa
képzéselvégzéseutánaletölthető„információsadatlapbefogadotttovábbképzésiprog.elvégzés
éről”c.nyomtatványtkitöltveésaképzéselvégzésétigazolótanúsítványmásolatátelektronikusan
elküldeniakepzes@macske.hue-mailcímre. 
Azérintettképzésre„információsadatlapbefogadotttovábbképzésiprog.elvégzéséről”c.nyomt
atványonnyilatkozikarról,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésamini
szteráltalaképzésszervezése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdoku
mentumokmegőrzésecéljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul. 
AMACSKEazalábbiszemélyesadatokatkezeliazérintetthozzájárulása,illetvejogszabályirendelk
ezésalapján: 

• Név  

• Születésinév(haa„név”tőlkülönböző)  

• Születésihely  

• Születésidátum  

• Anyjaszületésineve  

• Lakcím(irányítószám,helység,utca,házszám)  

• Értesítésicím(hanemegyezikalakcímmel)  

• e-mailcím  

• telefonszám  

• Munkáltatóneve(amennyibengyermekellátásiszolgáltatásbandolgozik)  

• Munkáltatócíme  

• Munkáltóképviselőjénekneve  

• e-mailcíme  

• telefonszáma  

• Munkaköre 

• Foglalkoztatásmódja 

• Legmagasabbiskolaivégzettség 

• Munkajogistátusz 

• Azalapvégzettségetigazolótanúsítványszáma 

• CsaládbarátOrszágNonprofitKft-nélszerzetttanúsítványsorszáma  

8. Adatfeldolg
ozókmegjel
ölése 

Költségtérítésesképzésesetébenérintettszámlázássalkapcsolatosszemélyesadataiadatfeldolg
ozásmiattátadásrakerülnekszámviteliésadózásicélbólaz 
egyesületáltalmegbízottkönyvelőirodának: 
Teljes név: LIDOK Audit Ügyviteli és Könyvelési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: LIDOK Audit Kft. 
Adószám: 12243804111 
Cégjegyzékszám: 11 09 023992 
Székhelye: 2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 14. 
Telefon: (06 26) 361 956 
Továbbítás célja: Könyvviteli kötelezettség teljesítése 
Az adattovábbítás jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont).  

9. Adatszolgál
tatás(Adatt
ovábbítás) 

Atanfolyamszervezőa20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet3.§(5)bekezdésértelmébenkötelesatanf
olyamindításátírásbanbejelenteniagyermekekésazifjúságvédelméértfelelősminiszternek(ato
vábbiakban:miniszter)atanfolyamindításátmegelőzőenlegalább30nappal:atanfolyamszakmai
felelőseinevét, 
azoktatóknevét,avégzettségüketigazolóokiratmásolatát,levelezésicímét,telefonszámát,elektr
onikuslevelezésicímétésazoktatóknyilatkozatátarról,eszemélyesadataiknakatanfolyamszerve
zőésaminiszteráltalaképzésszervezése,lebonyolítása,ellenőrzésecéljábóltörténőkezeléséhez
hozzájárulnak.(AzországosnyilvántartástvezetőMinisztériumneve,címe:EmberiErőforrásokMi
nisztériumaNépesedés-
ésGyermekügyiFőosztályGyermekügyiOsztály1055Budapest,Szalayu.10-14.) 

https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-informacios-adatlap-befogadott-tovabbkepzesi-prog.-elvegzeserol.docx
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-informacios-adatlap-befogadott-tovabbkepzesi-prog.-elvegzeserol.docx
mailto:kepzes@macske.hu
https://macske.hu/wp-content/uploads/2020/01/macske.hu-informacios-adatlap-befogadott-tovabbkepzesi-prog.-elvegzeserol.docx
https://www.google.hu/maps/place/2510Dorog+Munk%C3%A1csy+Mih%C3%A1ly+utca+14.+
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Aképzésrejelentkezőatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettjelentkezésilaponnyilatkozikarró
l,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzésszerve
zése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentumokmegőrzésecé
ljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul(20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet5.§.) 
20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet10.§(1)bekezdésértelmébenatanfolyamonvalórészvételrőlkia
dotttanúsítványmásolatátatanfolyamszervezőatanfolyambefejezésétkövető30naponbelülm
egküldiaminiszternek.(Azadattovábbításjogszabályonalapul) 
20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet11.§(1)bekezdés:Atanfolyamokmegvalósításátaminiszterfolya
matosanellenőrziannakérdekében,hogyazokmegfeleljenekazEKP-
ban,illetveazerendeletbenfoglaltaknak. 

10. Azadatkezel
ésselkapcso
latosadatok
megőrzésii
deje  

Aképzésekelvégzésérőlszólóigazolások,tanúsítványoknemselejtezhetők,egyebekbenazadato
katakeletkezésüktőlszámított5-
10évigtartjáknyilvánéskezelik.Azadatokfelhasználása,ajogszabályokáltalelőírtadatmegőrzésik
ötelezettségteljesítéséhezszükségesidővelmeghosszabbodik. 
HaafentihatáridőkleteltekorakárazAdatkezelő,akárazügyfél,akármásáltalmegindítottolyanjog
ieljáráslennefolyamatban,amineksoránazAdatkezelőigényeielőterjesztése,érvényesítésevagy
védelmeérdekébenazadatokkezeléséretovábbraisszükségvan,úgyazadatoktörléséreezeneljár
ásjogerőslezárásakorkerülsor. 

11. Azadatkezel
ésmódja 

Adatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesadatok
onvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 
AzEgyesületáltalnyújtottképzésiszolgáltatásigénybevételévelösszefüggőadatokesetébenazad
atok,személyesadatnakminősülőinformációkügyféláltaltörténőátadásakorazazokathordozóel
ektronikusvagypapíralapúdokumentumokat,iratokatésnyilatkozatokatmegvizsgáljukabbólasz
empontból,hogyazokszükségesek-
easzolgáltatásnyújtásához.Amennyibenazügyféliratokatbocsájtrendelkezésünkre,aszolgáltat
ásnyújtásáhoznemszükségeseredetiiratokatazazokonszereplőadatokrögzítésenélkülvisszajut
tatjukazügyfélszámára. 

12. Szervezésié
sbiztonságii
ntézkedései
nkazügyféla
dataivédel
mében 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(1
)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgara
nciákmellettlehetséges.Mindenkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintbiztosítj
ukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrelr
endelkezőmunkavállalói. 
Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantároljuksajátszerv
eren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításána
kmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegaka
dályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörténő
használatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésienge
délybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvitelibere
ndezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagyboc
sáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,melyi
dőpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténőj
ogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályoz
ását, 
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• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljele
ntéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelselehess
enmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldássa
lbiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 

 

13. Azügyfelet
megilletőjo
gok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelőa
datkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésjo
gellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkezelé
sfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokhe
lyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadata
ittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokokind
okolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiigény
ekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Azügyfélszá
máranyitva
állójogorvo
slatilehetős
égek 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadata
itmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,ame
lyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszta
lja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaivé
delmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNem
zetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintett
-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abíróságaz
ügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 
  

http://naih-hu/
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IX/2MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

Acsaládibölcsőde,amunkahelyibölcsőde,anapközbenigyermekfelügyeletésazalternatívnapközbeniellátástnyúj
tógyermekjólétiszolgáltatókvonatkozásábanvégzettszakmaiellenőrzésitevékenységsoránkezeltszemélyesadat
ok 
 

1. Adatkezelé
smegnevez
ése 

Agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.éviXXXI.törvény96.§(7)bekezdés
ealapjánagyermekeknapközbeniellátásaeseténajogszabálybanmeghatározottszakmai,módsz
ertanifeladatokataminiszteráltalkijelöltszervezetlátjael. 
AzEmberiErőforrásokMinisztériumagyermekeknapközbeniellátásaeseténajogszabálybanmeg
határozottszakmai,módszertanifeladatokellátásáraacsaládibölcsőde,amunkahelyibölcsőde,a
napközbenigyermekfelügyeletésazalternatívnapközbeniellátástnyújtógyermekjólétiszolgálta
tókesetén2018.április1.napjától2023.március31.napjáigaMódszertaniSzervezetkéntaMagyar
országiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesületétjelölteki. 
Abölcsődeimódszertaniszervezetafővárosiésmegyeikormányhivatalok,mintműködéstengedé
lyezőszervekhatóságieljárásában,illetvehatóságiellenőrzésesorána369/2013.(X.24.)Korm.ren
deletaszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézményekéshálózatokhatósá
ginyilvántartásárólésellenőrzéséről(atovábbiakban:Sznyr.)20.§(2)bekezdésealapján,haazeng
edélyesbejegyzéseirántieljárásbanaszakmaiprogrammegfelelőségekérdésébenszakértőkiren
deléseszükséges,továbbáazSznyr.37.§(1)bekezdéseszerint,haaműködéstengedélyezőszervell
enőrzésesoránaszakmaiprogrambanfoglaltakmegvalósulásavagyaszolgáltatásokszakmaimegf
elelőségénekkérdésébenszakértőkirendeléseszükségesmódszertaniszakértőkéntműködikköz
re. 
Jelentájékoztatóamódszertanifeladatellátássalkapcsolatosadatkezelésreterjedki. 

2. Adatkezelő
megnevezé
se 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
éscélja 

AKormányhivatalKirendelésealapjánaszakmaiprogrammegfelelőségekérdésében,illetveaszak
maiprogrambanfoglaltakmegvalósulásavagyaszolgáltatásokszakmaimegfelelőségénekkérdés
ébenszakértőivéleménykialakítása,illetveellenőrzésitevékenységfolytatása. 
AzAdatkezelőszakmaivagypénzügyiellenőrzésétvégzőszervezetekmunkájánakazelősegítése,v
alaminttevékenységünketellenőrzőauditsoránazelszámolás. 

4. Azadatkezel
ésjogalapja 

AzadatkezelésazSznyr.37.§(1)-(2)bekezdésalapjántörténik. 
Azadatkezelésazadatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezszükséges,azadatkeze
lésjogalapjátakövetkezőknekazuniósjog,vagytagállamijoghatározzameg(GDPR6.cikk(1)bekez
désc)pont) 
Azadatkezelésrejogszabályirendelkezésalapjánkerülsor: 
AzSznyr.20.§(2)bekezdésealapján,haazengedélyesbejegyzéseirántieljárásbanaszakmaiprogra
mmegfelelőségekérdésébenszakértőkirendeléseszükséges,továbbáazSznyr.37.§(1)bekezdés
eszerint,haaműködéstengedélyezőszervellenőrzésesoránaszakmaiprogrambanfoglaltakmegv
alósulásavagyaszolgáltatásokszakmaimegfelelőségénekkérdésébenszakértőkirendeléseszüks
égesmódszertaniszakértőként. 

5. Azadatokfo
rrása 

3.személytőlszármazó 

6. Azérintette
kköre 

Kizárólagcélellenőrzésekeseténazellátottak(azellenőrzöttszervezetműködésiadatainemminő
sülnekszemélyesadatnak) 

7. Azadatkezel
őáltalkezelt
személyesa

Kizárólag célellenőrzések esetén az ellátottakalábbi adatai: 
- ellátottneve 
- lakcím 
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datokfelsor
olása 

- születésiadatok 
- TAJszám 
- anyjaneve 

8. Adatfeldolg
ozókmegjel
ölése 

- 

9. Adatszolgál
tatás(Adatt
ovábbítás) 

- 

10. Azadatkezel
ésselkapcso
latosadatok
megőrzésii
deje  

Ahatóságiellenőrzésifolyamatlezárultáig,aszakértőivéleményelkészítéséig.Azadatokfelhaszná
lása,ajogszabályokáltalelőírtadatmegőrzésikötelezettségteljesítéséhezszükségesidővelmegh
osszabbodik. 
HaafentihatáridőkleteltekorakárazAdatkezelő,akárazügyfél,akármásáltalmegindítottolyanjog
ieljáráslennefolyamatban,amineksoránazAdatkezelőigényeielőterjesztése,érvényesítésevagy
védelmeérdekébenazadatokkezeléséretovábbraisszükségvan,úgyazadatoktörléséreezeneljár
ásjogerőslezárásakorkerülsor. 

11. Azadatkezel
ésmódja 

Adatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesadatok
onvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 

12. Szervezésié
sbiztonságii
ntézkedései
nkazügyféla
dataivédel
mében 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(1
)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgara
nciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintbiz
tosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrelr
endelkezőmunkavállalói,valamintmegbízottjai 
férhetnekhozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantá
roljuksajátszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításána
kmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegaka
dályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörténő
használatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésienge
délybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvitelibere
ndezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagyboc
sáthatjákrendelkezésére 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,melyi
dőpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténőj
ogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályoz
ását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljele
ntéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelselehess
enmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldássa
lbiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 
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13. Azügyfelet
megilletőjo
gok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelőa
datkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésjo
gellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkezelé
sfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokhe
lyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadata
ittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokokind
okolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiigény
ekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Azügyfélszá
máranyitva
állójogorvo
slatilehetős
égek 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadata
itmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,ame
lyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve,haezvalamilyenoknálfogvaneml
ennelehetséges,akkorajelenadatkezelésitájékoztatóbanrögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszta
lja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaivé
delmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNem
zetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintett
-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abíróságaz
ügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 
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IX/3MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

AzEgyesülettagjai,vezetőtisztségviselőiszemélyesadatainakkezelése 
 

1. Adatkezelé
smegnevez
ése 

AzEgyesület tagjainak ésvezetőtisztségviselőiszemélyesadatainakkezelése 

2. Adatkezelő
megnevezé
se 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
ésmódja 

Azadatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesadat
okonvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 

4. Azadatkezel
éscélja 

Azadatkezeléscélja:AzEgyesület tagjainak ésvezetőtisztségviselőinyilvántartása,valamint az 
egyesületi vezető tisztviselőinek 
bejelentéseazilletékestörvényszékfelé,avezetőtisztségviselőkkelkapcsolatosösszeférhetetlen
ségi,ésegyébjogszabálybanmeghatározottnyilatkozatoknyilvántartása. 

5. Azadatkezel
ésjogalapja 

AzEgyesületjogosultkezelniazEgyesülettagjainak,valamintvezetőtisztségviselőinek(elnökségé
nektagjai)adatait(melyetatagfelvételi,illetveavezetőtisztségviselőkatisztségelfogadónyilatkoz
atonadnakmeg)azalábbijogcímen: 

• jogszabályikötelezettségteljesítése(GDPR6.cikkc)pont)érdekébenszükséges.AzEgyesület
esetébenazEgyesülettagjainak,ésvezetőtisztségviselőinekszemélyesadataikezelésételőír
ójogszabályok: 
Azegyesülésijogról,aközhasznújogállásról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámo
gatásárólszóló2011.éviCLXXV.törvény(Civiltörvény) 
Acivilszervezetekbíróságinyilvántartásárólésazezzelösszefüggőeljárásiszabályokrólszóló2
011.éviCLXXXI.törvény(Cnytv.) 
APolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvény(Ptk.) 
Apolgáriperrendtartásrólszóló2016.éviCXXX.törvény 

• azEgyesületjogosérdekeinekérvényesítéséhezszükséges(GDPR7.cikkf)pont). 

6. Azadatokfo
rrása 

Azérintettek(Egyesülettagjai,vezetőtisztségviselői) 

7. Azadatkezel
ésselérintet
tekköre 

Egyesülettagjai,vezetőtisztségviselői 

8. Azadatkezel
őáltalkezelt
személyesa
datokfelsor
olása 

Azadatkezelésselérintettszemélyesadatokköre: 
A) AzEgyesülettagjaivonatkozásábanjogszabályalapjánazEgyesületazalábbiszemélyesadat

okatkezeli: 
-azegyesületitermészetes személytagneve(vezetékneve,keresztneve) 
-azegyesületitermészetes személytagállandólakóhelye 
- Jogi személy tagok esetében a jogi személyt a Ptk. szerint annak törvényes 
képviselője képviseli 
AzEgyesülettagjaivonatkozásábanatag (természetes személy, jogi 
személy)hozzájárulásaalapjánazEgyesületazalábbiszemélyesadatokatkezeli: 
- atagtelefonszáma 
- atagelektronikuslevelezésicíme 
- számlázási címe 

AzEgyesületvezetőtisztségviselőivonatkozásábanjogszabályalapjánazEgyesületazalábbisz
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emélyesadatokatkezeli: 
- családiésutóneve,születésicsaládiésutóneve 
- anyjaszületésicsaládiésutóneve 
- állandólakcíme 
- képviseletijoggyakorlásaeseténadóazonosítójele 
- vezetőtisztségviselőkelnökségitagságelfogadásáraésajogszabálybanmeghatározo

ttkövetelményekrevonatkozónyilatkozata,melynekazalábbiakrakellkiterjednie: 
- a2013.éviV.törvény(atovábbiakbanPtk.)3:22.§-

ábanfoglaltkövetelményekéskizáróokok,közhasznúszervezetesetébena2011.éviC
LXXV.törvény38.§(1)-(2)ésa39.§.§-ábanfoglaltkövetelményekéskizáróokok. 

- Továbbámindenolyanadat,amelyetazEgyesületjogszabályirendelkezésalapjánave
zetőtisztségviselőkkelösszefüggésbenkezelniköteles 

AzEgyesületvezetőtisztségviselőivonatkozásábanaz elnökségi tag külön erre irányuló 
hozzájárulásaalapjánazEgyesületazalábbiszemélyesadatokatkezeli: 
- telefonszáma 
- elektronikuslevelezésicíme 
- az elnökségi tag nevének, bemutatkozásának, fényképének közzététele a 

honlapon 

9. Adatfeldolg
ozókmegjel
ölése 

- 

10. Adatszolgál
tatás(Adatt
ovábbítás) 

Adatszolgáltatásésadattovábbításajogszabálybanelőírtesetekbentörténik. 

11. Azadatkezel
ésselkapcso
latosadatok
megőrzésii
deje  

Azadatkezelésidőtartama: 
jogszabályikötelezettségkéntmeghatározottadatkezeléseseténavonatkozójogszabálybanmeg
határozottidőtartam; 
aszemélyesadatjogosultjarészérőlmegadotthozzájárulásttartalmazónyilatkozataláírásátólkez
dődőenajogviszonymegszűnésétkövető5évig; 
mindenolyanhozzájárulásalapjánkezeltszemélyesadatesetén,amelyikapénzmosásésaterroriz
musfinanszírozásamegelőzésérőlésmegakadályozásárólszóló2017.éviLIII.törvény56-
57.§rendelkezéseinekhatályaalátartozik,azadatkezelésidőtartama:akötelmijogviszonymegsz
űnésétkövető8évig. 
AzEgyesületkötelesmindennyilvántartásábóltörölniaztaszemélyesadatot,amelynekjogosultjá
valszembenavezetőtisztségviselőijogviszony,munkaviszonyvagyfoglalkoztatásrairányulóegyé
bjogviszonybármelyokbólmegszűnt,ésazadatkezeléshatáridejeletelt,kivéve,amennyibenasze
mélyesadatoktovábbikezeléséhezajogosulthozzájárult,vagyaszemélyesadatokmegőrzésétAzE
gyesületszámárajogszabály(pl.adójogijogviszony)írjaelő,továbbáamennyibenannakkezelésér
eAzEgyesületjogosérdekénekérvényesítéseérdekébenszükségvan. 

12. Szervezésié
sbiztonságii
ntézkedései
nkazügyféla
dataivédel
mében 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(1
)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgara
nciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintbiz
tosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakAzEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrel
rendelkezőmunkavállalóiférhetnekhozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinf
ormatikaiadatbázisbantároljuksajátszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatAzEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Szervezésiésbiztonságiintézkedéseinkazügyféladataivédelmében:ASzolgáltatóazérintettszem
élyesadataitmegfelelőtechnikaiésegyébintézkedésekkelvédi,valamintbiztosítjaazadatokbizto
nságát,rendelkezésreállását,továbbáóvjaazokatajogosulatlanhozzáféréstől,megváltoztatástó
l,sérülésektőlilletvenyilvánosságrahozataltólésbármilyenegyébjogosulatlanfelhasználástól.At
echnikaiintézkedésekkeretébenaSzolgáltatójelszóvédelmetésvírusirtószoftverekethasznál. 
ozzáférjen. 
AzadatbiztonságkövetelményeinekmegtartásaérdekébenazAdatkezelőazInfotv. 
rendelkezéseialapjánfokozottanügyelazadatbiztonságkövetelményénekmegtartására,ennekk
eretébenmegtetteamegfelelőintézkedéseketajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,tovább
ítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,véletlenmegsemmisüléséssérülés,tová
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bbáazalkalmazotttechnikamegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlennéválásellen.Ezzelkapcsol
atbanazAdatkezelőkijelenti,hogymindenmunkatársa,akiafentmegjelöltszemélyeséskülönlege
sadatokhozhozzáfér,kötelesazadattitokmegőrzésére. 
Azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozókötelesgondoskodniazadatokbizto
nságáról,kötelestovábbámegtenniazokatatechnikaiésszervezésiintézkedéseketéskialakítania
zokatazeljárásiszabályokat,amelyekazInfotv.valamintazegyébadat-
éstitokvédelmiszabályokérvényrejuttatásáhozszükségesek. 

13. Adatkezelé
sselkapcsol
atosjogok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelőa
datkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haÖnszerintazadatkezelésjogellenes,azadatkezelés
remárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkezelésfolyt,vagyhaazadatoka
tuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokhe
lyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadata
ittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokokind
okolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiigény
ekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Jogorvoslati
lehetősége
k 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetaEgyesületetól,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadat
aitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,am
elyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszta
lja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaivé
delmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNem
zetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
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IX/4MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

AzEgyesületmunkavállalóiszemélyesadatainakkezelése 
 

1. Adatkezelés
megnevezés
e 

AzEgyesületmunkavállalóiszemélyesadatainakkezelése 

2. Adatkezelő
megnevezés
e 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
ésmódja 

Azadatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesada
tokonvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 

4. Azadatkezel
éscélja 

Azadatkezeléscélja:Amunkaviszonylétesítése,teljesítése,megszűnése(megszüntetése)vagyaz
Mt.-bőlszármazóigényérvényesítéseszempontjábóllényegesadatkezelése. 

5. Azadatkezel
ésjogalapja 

AzEgyesületjogosultkezelniazEgyesületalkalmazásbanállóvezetőtisztségviselőinek,munkavál
lalóinakszemélyesadataitamennyiben 

- jogszabályikötelezettségteljesítése(GDPR6.cikkc)pont)érdekébenszükséges.Ajogsza
bályokolyanjogikötelezettségeketírnakelőamunkáltatószámára,amelyekszemélyes
adatokkezelésétteszikszükségessé(pl.azadókiszámításáhozésamunkabérkezeléséhe
z). 

- szerződésteljesítéséhezszükséges(GDPR6.cikkb)pont).Aszerződésbőleredőköteleze
ttségekteljesítéséhez,példáulamunkavállalókifizetéséhezszükséges,hogyamunkálta
tóbizonyosszemélyesadatokatkezeljen. 

- Ajogszabálybankifejezettennemmegjelölt,deamunkaviszonnyalkapcsolatbanfeltétl
enülszükségestovábbiszemélyesadatokvonatkozásábanazEgyesületjogosérdekeine
kérvényesítéséhezszükséges(GDPR6.cikkf)pont). 

- azérintetthozzájárulása:Egyesesetekben,haahozzájárulásszabadonéskövetkezmény
ektőlmentesenmegtagadható,továbbá,haahozzájárulásnemamunkaviszonyfenntar
tásánakfeltétele,akkorazadatkezelésjogalapjáulazérintetthozzájárulásaisszolgálhat.
(Ilyenesetlehetpéldául,hafilmetforgatnakamunkahelyenésmindenérintettszabadon
eldönthetiszeretne-eafilmenlátszódni.)(GDPR6.cikka)pont). 

6. Azadatokfor
rása 

Azérintettek(AzEgyesülettelmunkaviszonybanállótermészetesszemélyek) 

7. Azadatkezel
ésselérintett
ekköre 

AzEgyesülettelmunkaviszonybanállótermészetesszemélyek 

8. Azadatkezel
őáltalkezelts
zemélyesille
tvekülönleg
esadatokfels
orolása 

Azadatkezelésselérintettszemélyesadatokköre: 
- érintettcsaládiésutóneve,születésicsaládiésutóneve 
- születésihelyeésideje 
- állampolgárság 
- anyjaszületésicsaládiésutóneve 
- lakcíme 
- illetveennekhiányábantartózkodásicíme 
- személyazonosítószáma 
- személyazonosítóigazolványszáma 
- adóazonosítójele 
- TAJszám 
- iskolaivégzettség,iskolaivégzettségetigazolóiratok 
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AzMt.10.§(1)bekezdéseértelmébenamunkáltatóamunkavállalótólolyannyilatkozatmegtétel
étvagyszemélyesadatközlésétkövetelheti,amelyamunkaviszonylétesítése,teljesítése,megszű
nése(megszüntetése)vagyazMt.-
bőlszármazóigényérvényesítéseszempontjábóllényeges.Enneksoránokiratbemutatásakövet
elhető,továbbáamunkáltatóazadatkezelésérőlazérintettetkötelesírásbantájékoztatni.Ilyene
klehetnek(ateljességigényenélkül):név,lakcím,végzettség,nyugdíjasstátusz,amunkavállalóm
unkabérébőllevonásútjántörténővégrehajtásténye,gyermekekszámaéséletkora,jelenlétiada
tok,munkahelyioktatásonvalórészvételtényestb. 
Továbbámindazonadatok,amelyeket–
azérintetthozzájárulásátnemigénylőmódonjogszabályikötelezettségteljesítéseként–
amunkáltatóEgyesületmegismerniéskezelniköteles,ígykülönösen,denemkizárólagosan 

- avezetőtisztségviselő(k),munkavállalókvagyfoglalkoztatottakszemélyinyilvántartás
a,munkaidőnyilvántartása,szabadságnyilvántartása,bérnyilvántartás,utazásiköltség
térítésnyilvántartás,munkavédelmioktatásnyilvántartás,egészségügyialkalmasságin
yilvántartásrészétképezőszemélyesadatok; 

- azérintettbankszámlájánakszáma,illetveabankszámlátvezetőpénzintézetneve,ame
nnyibenaszemélyesadatjogosultjaamunkabérét(egyébellenszolgáltatást)átutalásútj
ánkérimegfizetni,avégzettségetigazolóbizonyítványmásolataésavonatkozószemély
esadatmegismeréséhezkifejezetthozzájárulásátadta; 

- eltartottakkalkapcsolatosadatok; 
- amelyadategyébkéntaszerződésteljesítéséhezvagyazEgyesület(illetveafoglalkoztat

ott)jogosérdekében(pl.tulajdonvédelem,kárfelelősség)érvényesítéséhezszükséges.  
9. Adatfeldolg

ozókmegjelö
lése 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 
társaság által megbízott könyvelő irodának.  
Teljes név: LIDOK Audit Ügyviteli és Könyvelési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: LIDOK Audit Kft. 
Adószám: 12243804111 
Cégjegyzékszám: 11 09 023992 
Székhelye: 2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 14. 
Telefon: (06 26) 361 956 
Továbbítás célja: Könyvviteli kötelezettség teljesítése 

10. Adatszolgált
atás(Adatto
vábbítás) 

Adatszolgáltatásésadattovábbításajogszabálybanelőírtesetekbentörténik. 

11. Azadatkezel
ésselkapcsol
atosadatok
megőrzésiid
eje  

Azadatkezelésidőtartama: 
Ajogszabályikötelezettségkéntmeghatározottadatkezeléseseténavonatkozójogszabálybanm
eghatározottidőtartam. 
Amunkaügyiiratokmegőrzésiideje:afoglalkoztatóafoglalkoztatottbiztosításijogviszonyávalöss
zefüggő,aszolgálatiidőrőlvagyanyugellátásmegállapításasoránfigyelembevételrekerülőkeres
etről,jövedelemrőladatottartalmazómunkaügyiiratokatafoglalkoztatottrairányadóöregségin
yugdíjkorhatárbetöltésétkövető5évigőrzimeg.Haafoglalkoztatójogutódnélkülimegszűnik,am
unkaügyiiratokőrzésénekhelyétazilletékesnyugdíjbiztosításiigazgatásiszervnekkötelesbejele
nteni. 
(1997.éviLXXXI.törvényatársadalombiztosításinyugellátásról 
99/A.§(1)ATbj.szerintinyilvántartásrakötelezettabiztosított,voltbiztosítottbiztosításijogviszo
nyávalösszefüggő,aszolgálatiidőrőlvagyanyugellátásmegállapításasoránfigyelembevételreke
rülőkeresetről,jövedelemrőladatottartalmazómunkaügyiiratokatabiztosítottra,voltbiztosítot
trairányadóöregséginyugdíjkorhatárbetöltésétkövetőötévigkötelesmegőrizni.) 
Mindenolyanhozzájárulásalapjánkezeltszemélyesadatesetén,amelyikapénzmosásésaterroriz
musfinanszírozásamegelőzésérőlésmegakadályozásárólszóló2017.éviLIII.törvény56-
57.§rendelkezéseinekhatályaalátartozik,azadatkezelésidőtartama:akötelmijogviszonymegsz
űnésétkövető8évig. 

12. Szervezésiés
biztonságiint
ézkedéseink
azügyféladat
aivédelméb

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(
1)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgar
anciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintb
iztosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrel 

https://www.google.hu/maps/place/2510Dorog+Munk%C3%A1csy+Mih%C3%A1ly+utca+14.+
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en 
 

rendelkező munkavállalói férhetnek 
hozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantároljuksaj
átszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításán
akmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegak
adályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörtén
őhasználatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésieng
edélybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvitelibere
ndezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagybo
csáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,mely
időpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténő
jogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályo
zását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljele
ntéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelselehes
senmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldáss
albiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 

 

13. Azügyfeletm
egilletőjogo
k 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelő
adatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésj
ogellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkeze
lésfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokh
elyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadat
aittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokoki
ndokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiig
ényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Azügyfélszá
máranyitvaá
llójogorvosla
tilehetősége
k 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadat
aitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,a
melyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
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ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszt
alja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaiv
édelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNe
mzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintet
t-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abírósága
zügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 
  

http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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IX/5MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

AzEgyesülettelszerződéseskapcsolatbanállócégek,vállalkozókésegyébfoglalkoztatásrairányulójogviszonybaná
llókszemélyesadataikezelése 
 

1. Adatkezel
ésmegnev
ezése 

Az Egyesülettel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek és egyéb felek természetes 
személy képviselői, kapcsolattartói, továbbá természetes személy szerződéses partnerei (a 
továbbiakban együtt: szerződéses partner) adatainak kezelése. 
 

2. Adatkezel
őmegneve
zése 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkez
elésmódja 

Azadatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesada
tokonvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 

4. Azadatkez
eléscélja 

Azadatkezeléscélja:AzEgyesületcégespartnerei,vállalkozóijogviszonybanállószemélyekésegy
ébjogiszemélyképviselőivel,kapcsolattartókéntmegjelöltszemélyekkel, továbbá természetes 
személy szerződéses partnerekkelmegállapodás megkötése és teljesítése, valamint a felek 
közötti kapcsolattartás lehetővé tétele, annak biztosítása, hogy kapcsolatfelvétel céljából a 
szerződéses partnerrel, illetve illetékes képviselőjével, munkatársával, kapcsolattartójával – 
azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve kapcsolatot 
tudjon tartani az Egyesület 
Akapcsolattartókszemélyesadatainakkezelésénekcéljaakapcsolatfelvétellehetővététele,ígya
zokmegfelelőjogalapmellettazecélhozszükségesterjedelembenésideigkezelhetőek.Ilyenkora
kapcsolattartómegbízója,illetvemunkáltatójaaGDPR6.cikk(1)bekezdésb)pontja,illetveamunk
atörvénykönyvérőlszóló2012.éviI.törvény10.§(1)bekezdésealapjánszerzimegéstovábbítjaasz
emélyesadatokataharmadikszemélyfelé,akivelakapcsolatfelvételszükséges.Fontosilyenkoris
akapcsolattartómegfelelőtájékoztatásaazadatkezelésről.  

5. Azadatkez
elésjogala
pja 

- SzerződésteljesítéséhezszükségesGDPR 6. cikk (1) (b) pont 
Amennyibenaszemélyesadatokkezelésekizárólagamegbízási/vállalkozásszerződéste
ljesítésecéljából,aszerződőpartnerérdekébentörténik,ésezenadatokatkizárólagezze
lkapcsolatbanhasználjákfel,akkoraGDPR6.cikk(1)(b)pontjaszerintkezeliazadatkezelő
aszemélyesadatokat 

- AmennyibenaszemélyesadatokataszerződésespartnertovábbítjaazEgyesületfeléaka
pcsolattartáshozszükségesmértékben(név,e-mailcím,telefonszám): 
Ilyenkorszerződésespartner(cég,vállalkozó)amunkáltatóaGDPR6.cikk(1)(b)pontjaés
amunkatörvénykönyvérőlszóló2012.éviI.törvény(atovábbiakban:„Mt.”)10.§(1)beke
zdésealapjánszerzimegéskezeliaszemélyesadatokat,mígazEgyesületaGDPR6.cikk(1)
(f)pontjaszerintaszerződésespartnerejogosérdekébenvesziáttőleéskezeliaszemélye
sadatokatacélhozszükségesmértékbenésideig. 

- Azérintetthozzájárulása(GDPR6.cikk(1)(a)pontja) 

6. Azadatokf
orrása 

Érintett: az Egyesülettel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek és egyéb felek 
természetes személy képviselői, kapcsolattartói, továbbá természetes személy szerződéses 
partnerei. 

7. Azadatkez
elésselérin
tettekköre 

Az Egyesülettel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek és egyéb felek természetes 
személy képviselői, kapcsolattartói, továbbá természetes személy szerződéses partnerei (a 
továbbiakban: Érintett). 

8. Azadatkez • A természetes személy szerződő partnerrel történő szerződéskötéshez szükséges, 
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előáltalkez
eltszemély
esadatokf
elsorolása 

kötelezően kezelendő személyes adatok (Személyazonosító adatok (név, születési 
hely és idő, anyja születési neve, lakcíme), adóazonosító jel, TAJ szám, 
telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, a szerződés jellegétől függően esetleges 
kötelező adatok)  
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés megkötésére irányuló eljárás 
lebonyolításához, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés. [GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) pont] 
Az adatkezelés célja: A szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése.  

• A jogi személy képviseletében eljáró érintett teljes neve, elérhetősége (e-mail 
címe, telefonszáma, levelezési címe) és esetlegesen a szerződés megkötéséhez 
való jogosultságot (cégjegyzési jogot) igazoló dokumentum.  
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). 
Az adatkezelés célja: A szerződés megkötése, a szerződés megkötésére és a 
megkötést követően annak esetleges módosítására és megszüntetésére irányuló 
jognyilatkozatok megtételére jogosult személy azonosítása. 

• A szerződő partnerrel kötött szerződésben kijelölt a szerződő fél nevében történő 
kapcsolattartásra jogosult és köteles természetes személy személyes adatai, így a 
teljes neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) és szükség szerint beosztása.  
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). 
Az adatkezelés célja: A szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése.  

9. Adatfeldol
gozókmegj
elölése 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 
társaság által megbízott könyvelő irodának.  
Teljes név: LIDOK Audit Ügyviteli és Könyvelési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: LIDOK Audit Kft. 
Adószám: 12243804111 
Cégjegyzékszám: 11 09 023992 
Székhelye: 2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 14. 
Telefon: (06 26) 361 956 
Továbbítás célja: Könyvviteli kötelezettség teljesítése 

10. Adatszolgá
ltatás(Ada
ttovábbítá
s) 

Adatszolgáltatásésadattovábbításajogszabálybanelőírtesetekbentörténik. 

11. Azadatkez
elésselkap
csolatosad
atokmegőr
zésiideje  

Azadatkezelésidőtartama: 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos Adatkezelői jogi érdek, vagy kötelezettség 
megszűnésének időpontjáig, legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig. A számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján a szerződések, számlák, 
bizonylatok 8 évig kerül megőrzésre. 
Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség–illetve egyéb jogszabályi előírás 
hiányában - a személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől számított 
5 év elteltével törölni kell, figyelembe véve, hogy az adatok felhasználása, a jogszabályok 
által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel meghosszabbodik. 
Az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi 
elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek) kivéve, ha az Adatkezelő valamely jogi 
igénnyel rendelkezik az érintettel szemben, vagy ha az érintett érvényesít jogi igényt az 
Adatkezelővel szemben.  

12. Szervezési
ésbiztonsá
giintézked
éseinkazü
gyféladata

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(
1)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgar
anciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintb
iztosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrel 

https://www.google.hu/maps/place/2510Dorog+Munk%C3%A1csy+Mih%C3%A1ly+utca+14.+
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ivédelméb
en 

 

rendelkező munkavállalói férhetnek 
hozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantároljuksaj
átszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításán
akmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegak
adályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörtén
őhasználatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésieng
edélybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvitelibere
ndezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagybo
csáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,melyi
dőpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténő
jogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályo
zását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljele
ntéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelselehes
senmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldáss
albiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 

13. Azügyfelet
megilletőj
ogok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelő
adatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésjo
gellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkezelé
sfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokh
elyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadat
aittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokoki
ndokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiig
ényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Azügyfélsz
ámáranyit
vaállójogo
rvoslatileh
etőségek 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadat
aitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,a
melyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
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nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszt
alja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaiv
édelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNe
mzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintet
t-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abíróságaz
ügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 
  

http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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IX/6MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

AzEgyesületönkénteseiszemélyesadatainakkezelése 

1. Adatkezelés
megnevezés
e 

AzEgyesületönkénteseiszemélyesadatainakkezelése 

2. Adatkezelő
megnevezés
e 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
ésmódja 

Azadatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesada
tokonvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet.  

4. Azadatkezel
éscélja 

Azadatkezeléscélja:AzEgyesületnélönkéntesjogviszonylétrehozása,fenntartása,ejogviszonyo
kbóleredőjogokgyakorlásaéskötelezettségekteljesítése,jogviszonymegszüntetése. 

5. Azadatkezel
ésjogalapja 

AzEgyesületjogosultkezelniazEgyesülettelönkéntesjogviszonybanállószemélyekszemélyesad
ataitamennyiben 

- azszerződésteljesítéséhezszükséges(pl.nyilvántartásokvezetése); 
- jogszabályikötelezettségteljesítéseérdekébenszükséges 2005. évi LXXXVIII. törvény 

a közérdekű önkéntes tevékenységről 14. § értelmében. 
- azEgyesületjogosérdekeinekérvényesítéséhezszükséges. 

Aközérdekűönkéntesekszemélyesadatainakkezelésévelkapcsolatosáltalánoskövetelményre
ndszersemtérelmásmunkavégzésreirányulószerződésesjogviszonytekintetébenalkalmazand
ótól,hiszenazadatkezelésaközérdekűönkéntesitevékenységvégzésénekafeltételecsakúgy,mi
ntmásmunkavégzésreirányulójogviszonyban.Aszemélyesadatvédelméhezvalóalapjogvédel
méhezkapcsolódókövetelményrendszerpedigfüggetlenattól,hogyazérintettekmilyenjogvisz
onykeretébenvégeznekmunkavégzésreirányulótevékenységet.Aszemélyesadatokvédelmén
ekszintjenemaszerződésesjogviszonytípusátólfügg,hanemavédendőalapjogtólésazérintette
kjogaitfenyegetőkockázatoktól.Emiattamunkavállalókkalkapcsolatbanjelzettekmegfelelőeni
rányadókaközérdekűönkéntesekvonatkozásábanis. (NAIH/2018/3134/2/V) 

6. Azadatkezel
ésselérintett
ekköre 

AzEgyesülettelönkéntesjogviszonybanállótermészetesszemélyek 

7. Azadatkezel
őáltalkezelts
zemélyes,ille
tvekülönlege
sadatokfelso
rolása 

Azadatkezelésselérintettszemélyesadatokköre: 
Azönkéntesszerződésmegkötéséhezszükségesadatok: 
2005.éviLXXXVIII.törvényaközérdekűönkéntestevékenységről14.§(1)Afogadószervezet-
azönkéntesjogviszonnyalkapcsolatosjogokéskötelezettségekgyakorlása,valamintajogviszonn
yalkapcsolatoshatóságiellenőrzésérdekében-
nyilvántartástvezetazokrólazönkéntesekről,akikkelamegkötöttönkéntesszerződéstnemfogla
ltákírásba.Anyilvántartástartalmazza 

• azönkéntestermészetesszemélyazonosítóadatait,valamint,haazönkéntesnemmagy
arállampolgár,azállampolgárságát, 

• azönkénteslakóhelyét,ennekhiányábantartózkodási,illetveszálláshelyét, 

• kiskorúönkéntesésacselekvőképességébenaközérdekűönkéntestevékenységtekint
etébenrészlegesenkorlátozottönkénteseseténatörvényesképviselőtermészetessze
mélyazonosítóadataitéslakóhelyét,ennekhiányábantartózkodásihelyét, 

• a2005.éviLXXXVIII.törvény6.§(1)bekezdéséneka)-
c)pontjábanmeghatározottakat,aközérdekűönkéntestevékenységmegkezdéséneki
dőpontját,valamintaztazidőpontot,amikorajogviszonyhatályamegszűnik. 
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Afogadószervezetanyilvántartástazönkéntesjogviszonymegszűnésétkövetőenötévigköteles
megőrizni.Afogadószervezetmegszűnése,illetvehalálaeseténanyilvántartástajogutódja,örök
öse,jogutódnélkülimegszűnéseeseténaziratokmegőrzésérejogszabályvagyhatározatalapjánk
ötelezettőrzi. 

8. Adatfeldolgo
zókmegjelöl
ése 

Adatfeldolgozásnemtörténik 

9. Adatszolgált
atás(Adattov
ábbítás) 

Adatszolgáltatásésadattovábbításajogszabálybanelőírtesetekbentörténik. 

10. Azadatkezel
ésselkapcsol
atosadatok
megőrzésiid
eje  

Azadatkezelésidőtartama: 
Ajogszabálybanmeghatározottidőtartamig. 
A fogadó szervezet a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 14. § 
(1) bekezdés szerinti nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig 
köteles megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve halála esetén a nyilvántartást a 
jogutódja, örököse, jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály 
vagy határozat alapján kötelezett őrzi. 
Mindenolyanhozzájárulásalapjánkezeltszemélyesadatesetén,amelyikapénzmosásésaterrori
zmusfinanszírozásamegelőzésérőlésmegakadályozásárólszóló2017.éviLIII.törvény56-
57.§rendelkezéseinekhatályaalátartozik,azadatkezelésidőtartama:akötelmijogviszonymegsz
űnésétkövető8évig. 

11. Szervezésiés
biztonságiint
ézkedéseink
azügyféladat
aivédelmébe
n 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(
1)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbga
ranciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerint
biztosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörre
l rendelkező munkavállalói férhetnek 
hozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantároljuksaj
átszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításán
akmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegak
adályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörtén
őhasználatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésieng
edélybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátviteliber
endezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagyb
ocsáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,mely
időpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténő
jogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályo
zását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljel
entéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelseleh
essenmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldáss
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albiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 

12. Azügyfeletm
egilletőjogok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelő
adatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésj
ogellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkeze
lésfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokh
elyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadat
aittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokoki
ndokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiig
ényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

13. Azügyfélszá
máranyitvaá
llójogorvosla
tilehetősége
k 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadat
aitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,a
melyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszt
alja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaiv
édelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNe
mzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintet
t-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abírósága
zügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

  

http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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IX/7MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

Egyesületáltalszervezettrendezvényekre,konferenciákraregisztrálóügyfelekszemélyesadatainakakezelése 

1. Adatkezelés
megnevezés
e 

Egyesületáltalszervezettrendezvényekre,konferenciákraregisztrálóügyfelekszemélyesadatai
nakakezelése 

2. Adatkezelő
megnevezés
e 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Azadatkezel
éscélja 

Egyesülettelkapcsolatfelvétel, 
RegisztrációazEgyesületáltalszervezettrendezvényre(konferenciára,workshopra,szemináriu
mra,disszeminációseseményre,információséstájékoztatónapokra) 
Arendezvényenrészvételbiztosítása,arendezvényszakmaianyagainak(előadásokanyagai,prez
entációk)megküldése,arendezvényrevonatkozóinformációsanyagok(elérhetőség,étkezésileh
etőség,programterveketc.)megküldése 
Arendezvényentörténőrészvételigazolása(jelenlétiívfelvétele) 
Költségtérítéses/vagyrészbenköltségtérítésesrendezvényesetébenszámlázássalkapcsolatost
evékenységekellátása 
AzEgyesületszakmaivagypénzügyiellenőrzésétvégzőszervezetekmunkájánakazelősegítése,va
lamintatámogatásfelhasználásánakigazolása,afelhasználástellenőrzőauditszámáraaszervezé
sésmegvalósításigazolása 

4. Azadatkezel
ésjogalapja 

AzEgyesületáltalszervezettrendezvényekenrésztvevőérintettekszemélyesadataiesetébenad
atkezelésjogalapja,hogyazügyfelünkaregisztrációjasoránhozzájárulásátadjaaszemélyesadata
ikezeléséhez[GDPR6.cikk(1)bekezdésa)pont] 
Akülönlegesadatokkezeléseseesetébenadatkezelésjogalapjaazügyfélnekaszolgáltatásigényb
evételévelösszefüggésbentettkifejezetthozzájárulónyilatkozata[GDPR9.cikk(2)bekezdés],ille
tveennekhiánybanaz,hogyazadatkezelésazügyfeleinkjogiigényeinekelőterjesztése,érvényesí
tése,illetvevédelmeérdekébenszükséges[GDPR9.cikk(2)bekezdésf)pont]. 
AzAdatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítése 
Aszemélyesadatjogosultságnakvagyegymásiktermészetesszemélylétfontosságúérdekénekvé
delme 
Azadatkezelőjogosérdekénekérvényesítése(jogosérdekeazadatkezelőnekaz,hogyaszolgáltat
ásnyújtásátbizonyítanitudja[GDPR6.cikk(1)bekezdésf)pont], 
AzEgyesületatevékenységérőladományozói/támogatóiauditsoránszámottudjonadni[GDPR6.
cikk(1)bekezdésc)pont] 

5. Azadatokfor
rása 

Természetesszemélyügyfél. 
AszemélyesadatokatügyfelünkönkéntesenbocsátjarendelkezésünkreaSzolgáltatóvalvalókap
csolattartásasorán.Azérintettfelelőssége,hogyadataiközlésekorügyeljenarra,hogyamegadott
adataivalódiak,helyesekéspontosak.Amennyibenazérintettnemasajátszemélyesadatait,hane
mmásszemélyszemélyesadataitadjameg,úgyaSzolgáltatóvélelmezi,hogyazérintettazehhezsz
ükségesképviseletijogosultsággal,meghatalmazással,hozzájárulással,felhatalmazássalrendel
kezik. 

6. Azérintettek
köre 

AzEgyesületrendezvényéreregisztrálótermészetesszemély 

7. Azadatkezel
őáltalkezelts
zemélyesille
tvekülönleg
esadatokfels
orolása 

Ahozzánkfordulóügyfeleinkszemélyesadataiközülkezeljük(aregisztrációhozszükségesadatok)
: 
azügyfélneve 
lakóhelyvagytartózkodásihely 
kapcsolattartásiadatkéntazügyféle-mailcímétéstelefonszámát 
Amennyibenarendezvényrevonatkozótámogatóielőírás(pl.:pályázatifeltétel)szerintelvárás, 
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illetve a rendezvény témája indokolja önkéntes 
lehetőségkéntaMunkáltató/küldőszervezetneveelérhetősége(székhelye,képviselője,e-
mailcíméstelefonszám),ésaregisztrálószemélyszervezetbenbetöltöttpozíciója 
költségtérítésesrendezvényesetébenaszámlázásiadatok(bankszámlaszám,adószám) 
aregisztrálórészérőlaszámunkraátadottegyébinformációkat(speciálisigényekésszükségletek) 

8. Adatfeldolg
ozókmegjelö
lése 

Adatfeldolgozókigénybevételéreköltségtérítésesrendezvényeseténkerülsor 
Azérintettszemélyesadataiadatfeldolgozásmiattátadásrakerülnekszámviteliésadózásicélbóla
társaságáltalmegbízottkönyvelőirodának: 

9. Adatszolgált
atás(Adatto
vábbítás) 

Adattovábbításnemtörténik 

10. Azadatkezel
ésselkapcsol
atosadatok
megőrzésiid
eje  

Aszemélyesadatokataszolgáltatásigénybevételénekmegszűnésétőlszámított5évelteltéveltör
ölnikell,figyelembevéve,hogyazadatokfelhasználása,ajogszabályokáltalelőírtadatmegőrzésik
ötelezettségteljesítéséhezszükségesidővelmeghosszabbodhat. 
Aszolgáltatásnyújtásatényénekauditsorántörténőigazolásáhozszükségesadatokathozzájárul
ásvisszavonásaesetébenisőrizzükötévigaGDPR6.cikk(1)bekezdésc)ésf)pontjaalapján. 
HaafentihatáridőkleteltekorakárazAdatkezelő,akárazügyfél,akármásáltalmegindítottolyanjo
gieljáráslennefolyamatban,amineksoránazAdatkezelőigényeielőterjesztése,érvényesítéseva
gyvédelmeérdekébenazadatokkezeléséretovábbraisszükségvan,úgyazadatoktörléséreezene
ljárásjogerőslezárásakorkerülsor. 

11. Azadatkezel
ésmódja 

Adatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyesadato
konvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 
Azügyfelekadataitjelszóvalellátottadatbázisbantároljuksajátszerveren,apapíronátadottirato
katemellettpapíralaponis. 
Arögzítettadatokmindegyiketekintetébenazadatkezelőaz 
Egyesület.AzügyfélszemélyesadataitAzEgyesületmunkavállalói,vezetőtisztségviselői,önkénte
sei,állandómegbízottjaiismerhetikmeg. 
AkezeltadatokatAzEgyesületazügyfélkifejezettelőzeteshozzájárulásanélkülsemmilyenformá
bannemteszihozzáférhetővéafentiekbenfelsoroltszemélyekenkívül. 

12. Szervezésiés
biztonságiint
ézkedéseink
azügyféladat
aivédelméb
en 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9.cikk(
1)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,szigorúbbgar
anciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerintagaranciákszerintb
iztosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezeléséhezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladatkörrel 
rendelkező munkavállalói férhetnek 
hozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantároljuksaj
átszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatlansze
mélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolításán
akmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazabbantár
oltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlésénekmegak
adályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjántörtén
őhasználatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáférésieng
edélybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvitelibere
ndezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsátottákvagybo
csáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat,mely
időpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbentörténő
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jogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésénekmegakadályo
zását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibákróljele
ntéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködtetésévelselehes
senmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekében
azadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműszakimegoldáss
albiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 

13. Azügyfeletm
egilletőjogo
k 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezelő
adatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatkezelésj
ogellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkeze
lésfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokh
elyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazadat
aittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosokoki
ndokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyekjogiig
ényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

14. Azügyfélszá
máranyitvaá
llójogorvosla
tilehetősége
k 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadat
aitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,a
melyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszefü
ggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál fogva 
nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapaszt
alja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjogaiv
édelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagyaNe
mzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉrintet
t-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abírósága
zügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozódhat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

  

http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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IX/8MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

Fénykép-ésvideófelvételkészítéséhezésfelhasználásához 

Adatkezelésmegneve
zése 

Adatkezelésitájékoztatóafénykép-ésvideófelvételkészítéséhezésfelhasználásához 

1. Azadatkezelésjog
iháttere: 

Jelentájékoztatócélja,hogyaz egyesülettel 
kapcsolatbakerülőtermészetesszemélyektájékoztatástkapjanakazőketérintőadatkezel
ésről. 
Atájékoztatásikötelezettséget 
azEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS(EU)2016/679RENDELETE(2016.április27.)atermés
zetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésazilye
nadatokszabadáramlásáról,valaminta95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről(álta
lánosadatvédelmirendelet)(atovábbiakban:GDPR)13.cikke, 
továbbáazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.évi
CXII.törvény(atovábbiakban:Infotv. )20.§-aszabályozza. 

2. Kikezeliazadatok
at? 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Milyencéllalkezel
jükazadatokat? 

4. (adatkezeléscélja
) 

Afényképésvideofelvételfelhasználásánakcéljaa MEACSKE 
Egyesületközhasznú,MACSKE Egyesületcélzótevékenységénekelőmozdítása, a 
közhasznú tevékenységnépszerűsítése. Szakmai programok megvalósulásáról, 
eredményéiről a nyilvánosság tájékoztatása. 

5. Mialapjánkezeljü
kazadatokat(joga
lap)? 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésa)pontjaszerintazérintett(illetveazérintetttörvényesképviselő
je)írásbelihozzájárulása. 
Azérintetthozzájárulásánakmegadásávalhozzájárulahhoz,hogyazígykészültfényképfelv
ételt,illetvehang-ésvideofelvételtaMEACSKE 
Egyesületanyilvánosságszámárahozzáférhetővétegye,aztföldrajziésidőbelikorlátozásn
élkülterjessze,továbbáutólagszerkesztésselmódosítsa,melyhozzájáruláskiterjedaszerk
esztéseredményekéntlétrejöttproduktumrais. 
AzérintetthozzájárulásánakmegadásávalaGDPR6.cikk(1)bek.a)pontjának,valamintaPtk
.2:48.§-ánakmegfelelőenhozzájárulahhoz,hogyaMEACSKE 
Egyesületközhasznútevékenységévelösszefüggésbenazérintettrőlképmástkészítsen,és
aztközzétegye. 
Azérintetthozzájárulásánakmegadásávalkifejezettenlemondbármilyen,aképmásfelhas
ználásávalkapcsolatosdíjazásiigényéről,továbbá–
amindenkorhatályosjogszabályokáltalmegengedettmértékben–
lemondaképmásfelhasználásábóleredőkártalanításivagykártérítésiigényéről. 
Azérintetthozzájárulásátbármikorönkéntesenvisszavonhatja,azonbanahozzájárulásvis
szavonásanemérintiavisszavonáselőttiadatkezelésjogszerűségét. 
Ahozzájárulásonvégzettadatkezelés–aGDPR6.cikk(1)bekezdésa)pontja,illetveazInfotv. 
5.§(1)bekezdésa)pontjaalapján–
azérintettönkénteshozzájárulásánalapul,melyhozzájárulástazérintettekajelentájékozt
ató,valamintazEgyesülethonlapjánelérhetőhatályosAdatkezelésiSzabályzataismeretéb
enadnakmeg.AmennyibenaMEACSKE 
Egyesületazérintettrőlkészültfényképfelvételt,illetvehang-
ésvideofelvételtajelentájékoztatóbanmeghatározottcéltóleltérőcélrakívánjafelhasznál
ni,errőlazérintettettájékoztatja,ésehhezelőzetes,kifejezetthozzájárulásátmegszerzi,ille
tőleglehetőségetbiztosítszámára,hogyafelhasználástmegtiltsa. 
APtk.2:48.§(2)bekezdéseszerintképmásvagyhangfelvételelkészítéséhezésfelhasználás
áhoznincsszükségazérintetthozzájárulásáratömegfelvételésnyilvánosközéletiszereplés
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rőlkészültfelvételesetén.Atömegfelvételekenazembereksokaságalátható,azábrázoltsz
emélyeknemegyediszemélyekként,hanemmintatömegrészeiláthatók.Haaképennemaz
egyénekkülön-
különhívjákfelmagukraafigyelmet,hanemmintsokaságvannakjelen,tömegfelvételrőlva
nszó.Akonkrétszemély(ek)rőlkészítettfelvételelkészítéséhez,felhasználásáhozazérintet
thozzájárulásaszükséges.Ugyanezállatömegbőlvalókiemeléseseténis–
történjenbármelyrögzítéstechnikaieszközzel(pl.teleobjektív,zoom)–
,mivelazaképmástújbólindividualizálja,ésilyenesetbenmáraképmáselkészítéséhez,felh
asználásáhozazérintetthozzájárulásaszükséges.Haatömegfelvételbőlutólagosszerkeszt
ésselkerülsorazindividualizálásra,szinténszükségesahozzájárulás. 

6. Milyenadatokatk
ezelünk? 

Azérintettképmása(fotóésvideófelvétel) 

7. Adatfeldolgozók Nemkerülsoradatfeldolgozókigénybevételére. 

8. Adattovábbítás Nemkerülsoradattovábbításra. 

9. Mennyiideigőrizz
ükazadatokat? 

Azérintetthozzájárulásánakvisszavonásáig 

10. Hogyankezeljüka
zadatokat? 

Adatkezelésmódja:papíralapúvagyelektronikusnyilvántartásvezetése,illetveszemélyes
adatokonvégzettpapíralapúvagyelektronikusművelet. 

11. Szervezésiésbizto
nságiintézkedései
nkazügyféladatai
védelmében 

 

AGDPR6.cikk(1)bekezdésealapjánügyfeleinkegyesadataiszemélyesadatok,másadatok9
.cikk(1)bekezdésealapjánkülönlegesadatok,amelynekkezelésekorlátozottabbkörben,sz
igorúbbgaranciákmellettlehetséges.MindenÖnrőlkezeltadattekintetébenazokszerinta
garanciákszerintbiztosítjukazokvédelmét,amelyeketaGDPRakülönlegesadatokkezelésé
hezmegállapít. 
AzügyféladataihozcsakazEgyesületvezetőtisztviselőiésazügyeellátásávalérintettfeladat
körrel rendelkező munkavállalói férhetnek 
hozzá.Azadataitjelszóvalellátott,különecélbólfejlesztettinformatikaiadatbázisbantárolj
uksajátszerveren,apapíronátadottiratokatemellettpapíralaponis. 
AszemélyesadatokatazEgyesületeltérőcélranemhasználhatjafel. 
Azadatkezelőésbiztosítja: 

• azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelőrendszer)jogosulatl
anszemélyekáltalihozzáférésénekmegtagadását, 

• azadathordozókjogosulatlanolvasásának,másolásának,módosításánakvagyeltávolí
tásánakmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerbeaszemélyesadatokjogosulatlanbevitelének,valamintazab
bantároltszemélyesadatokjogosulatlanmegismerésének,módosításánakvagytörlé
sénekmegakadályozását, 

• azadatkezelőrendszerekjogosulatlanszemélyekáltali,adatátviteliberendezésútjánt
örténőhasználatánakmegakadályozását, 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerhasználatárajogosultszemélyekkizárólagahozzáféré
siengedélybenmeghatározottszemélyesadatokhozférjenekhozzá, 

• azt,hogyellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogyaszemélyesadatokatadatátvite
liberendezésútjánmelycímzettnektovábbítottákvagytovábbíthatják,illetvebocsáto
ttákvagybocsáthatjákrendelkezésére, 

• azt,hogyutólagellenőrizhetőésmegállapíthatólegyen,hogymelyszemélyesadatokat
,melyidőpontban,kivittbeazadatkezelőrendszerbe, 

• aszemélyesadatoknakazoktovábbításasoránvagyazadathordozószállításaközbent
örténőjogosulatlanmegismerésének,másolásának,módosításánakvagytörlésének
megakadályozását, 

• azt,hogyüzemzavareseténazadatkezelőrendszerhelyreállíthatólegyen,valamint 

• azt,hogyazadatkezelőrendszerműködőképeslegyen,aműködésesoránfellépőhibák
róljelentéskészüljön,továbbáatároltszemélyesadatokatarendszerhibásműködteté
sévelselehessenmegváltoztatni. 

• Akülönbözőnyilvántartásokbanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérde
kébenazadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozómegfelelőműsza
kimegoldássalbiztosítja,hogyanyilvántartásokbantároltadatok-
kivéve,haazttörvénylehetővéteszi-
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közvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők. 
 

12. Azügyfeletmegill
etőjogok 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatk
ezelőadatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haaszemélyesadatjogosultjaszerintazadatke
zelésjogellenes,azadatkezelésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekében
azadatkezelésfolyt,vagyhaazadatokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántöröl
nikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltad
atokhelyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbena
zadataittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejű
jogosokokindokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazÖnérdekeivel,jogaivalszemben,va
gyamelyekjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódn
ak. 

13. Azügyfélszámára
nyitvaállójogorvo
slatilehetőségek 

Jogorvoslatilehetőségek: 
AzügyféltájékoztatástkérhetazEgyesülettől,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélye
sadataitmilyencélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesa
datokról,amelyeketkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–
éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselö
sszefüggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen 
oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
rögzítette-maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanaztta
pasztalja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottaka
t,úgyjogaivédelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbír
ósághoz,vagyaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 
Bírósághozfordulásjoga 
AzÉrintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.ApertazÉ
rintett-választásaszerint-
alakóhelyevagytartózkodásihelyeszerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.Abír
óságazügybensoronkívüljárel.Azeljárásilletékmentes.Azilletékesbíróságrólitttájékozód
hat: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

 
  

http://naih-hu/
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
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ADATKEZELÉSIHOZZÁJÁRULÁS 

fénykép-ésvideófelvételkészítéséhezésfelhasználásához 
 

Alulírott 
név: 
anyjaneve: 
lakóhelye: 
születésihelyidő: 
mintazadatkezelésérintettje 
Törvényesképviselő[szülő,gyám,gondnok]3 
név: 
anyjaneve: 
lakóhelye: 
születésihelyidő: 
mintazérintetttörvényesképviselője 
Jelennyilatkozatommalkifejezettenhozzájárulokahhoz,hogy 
Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
mintAdatkezelőGDPR6.cikk(1)bekezdésa)pontjaszerint 
közhasznútevékenységeivelösszefüggésbenfényképfelvételeket,illetvehang-
ésvideofelvételeket(megfelelőaláhúzandó)(melyekenarésztvevőkképmása,hangjaszerepelhet)készítsen,ésaztköz
zétegye,közhasznútevékenységenépszerűsítésérefelhasználja;azígykészültfényképfelvételt,illetvehang-
ésvideofelvételtanyilvánosságszámárahozzáférhetővétegye,aztföldrajziésidőbelikorlátozásnélkülterjessze,továb
báutólagszerkesztésselmódosítsa,melyhozzájáruláskiterjedaszerkesztéseredményekéntlétrejöttproduktumrais;j
elennyilatkozatommalbármilyen,aképmásfelhasználásávalkapcsolatosdíjazásiigényérőllemondok; 
jelenhozzájárulásomönkéntes,konkrétésmegfelelőtájékoztatásonalapulésegyértelműkinyilvánításaannak,hogya
zAdatkezelőáltalfentiekszerintvégzettadatkezeléshezhozzájárulásomatmegadom. 
AjelenhozzájáruláskötelezőmellékletétképziazAdatkezelésitájékoztatóafénykép-
ésvideófelvételkészítéséhezésfelhasználásához. 
Kelt:…………………,…………év…………hónap……nap 

 
…………………………………………… 
aláírás 
azadatkezelésérintettje 

 
…………………………………………… 
aláírás 
azérintetttörvényesképviselője 
…………………………………………… 
aláírás 
azérintetttörvényesképviselője 

 

  

 
3Amennyiben a nyilatkozattevő kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll 
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IX/9MellékletAdatkezelésiTájékoztató 

AzEgyesülethonlapjánkezeltszemélyesadatok 

(honlaplátogatása,hírlevélszolgáltatás,onlineéstelefonostanácsadás) 

1. Adatkeze
lésmegn
evezése 

AzEgyesülethonlapjántörténőszemélyesadatokkezelése 
honlaplátogatása,hírlevélszolgáltatás,onlineéstelefonostanácsadás 

2. Adatkeze
lőmegne
vezése 

Aszervezetneve:MagyarországiCsaládiBölcsődékKözhasznúEgyesülete 
Aszervezetnyilvántartásiszáma:06-02-0001952 
Ügyszám:0600/Pk.60087/2003 
Rövidítettnév:MACSKE 
Képviseli:Dr.MátayKatalinMargit,elnök 
Adószám:18471629-1-42 
Szervezetszékhelye:1106Budapest,Gyakorlóutca18.fsz.3. 
Levelezésicím:8000Székesfehérvár,Budaiút56/a 
Elektronikuskapcsolattartásicím:18471629#cegkapu 
E-mailcím:info@macske.hu 

3. Honlaplá
togatása 

 

Azadatkezeléscélja:ahonlaprendeltetésszerűésmagasszínvonalúműködésénekbiztosítása,a
szolgáltatásainkminőségénekellenőrzéseésjavítása,honlapunkattámadólátogatókbeazonos
ítása,alátogatottságmérésére,statisztikakészítése. 
Azadatkezelésjogalapja:Szervezetünkjogosérdeke 
Adatkezelésselérintettekköre:Ahonlaplátogatói 
Azadatkezelésidőtartama:AzautomatikusanrögzítettIPcímeketazAdatkezelőarögzítésüketk
övetőenlegfeljebb7napigtárolja. 
Azadatkezelésmódja:automatizáltadatfeldolgozás 

4. Képzésre
jelentkez
ésregiszt
rációaho
nlapon 

 

Azadatkezeléscélja:Aképzésen(tanfolyamon, 
továbbképzésen)részvételszervezése,ésképzésbiztosításaajogszabályielőírásoknakmegfelel
ően 
Atanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzésszervezése,lebonyolítása,ellenőrzése 
AzAdatkezelőszakmaivagypénzügyiellenőrzésétvégzőszervezetekmunkájánakazelősegítése
,valaminttevékenységünketellenőrzőauditsoránazelszámolás. 
- Azadatkezelésjogalapja:Azérintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakkezeléséhez(

GDPR6.cikk(1)bekezdésa)pont)illetve 
- Azadatkezelésazadatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezszükséges,azad

atkezelésjogalapjátakövetkezőknekazuniósjog,vagytagállamijoghatározzameg(GDPR6.
cikk(1)bekezdésc)pont) 

Adatkezelésselérintettekköre:Ahonlaponképzésrejelentkezőtermészetesszemélyek. 
Hozzájárulásazadatkezeléshez:AFelhasználókaregisztrációsoránkifejezettenhozzájárulnaka
hhoz,hogyszemélyesadataitazAdatkezelőajelentájékoztatóbanírtmódonkezelje. 
Kezeltszemélyesadatokköre: 
AzAdatkezelőaképzésrejelentkezőkalábbiszemélyesadataitkezeliazérintetthozzájárulása,ill
etvejogszabályirendelkezésalapján: 
Jelentkezésilaponmegadottszemélyesadatok: 

• Jelentkezőneve/születésineve 

• Titulus 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• Születésinév(vezetéknévéskeresztnév) 

• Születésiidő(év/hó/nap) 

• Születésihely 

• Anyjaszületésineve 

• Állampolgárság 



45 
 

• Telefonszám(mobil) 

• Email 

• Lakcím 

• Költségtérítésiadatok 

• Aképzésiköltségköltségviselője 

• Számlázásinév,cím,adószám(cég,vállalkozásesetén) 

• Munkáltatószervezet/szolgáltatás/végzettség 

• Munkáltatószervezetneve(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásbandol
gozik) 

• Szolgáltatásneve,aholdolgozik(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásba
ndolgozik),Szolgáltatáscíme 

• Munkaköre(amennyibenjelenleggyermekellátásiszolgáltatásbandolgozik) 

• Foglalkoztatásformája 

• Munkajogistátusza 

• Legmagasabbiskolaivégzettség 

• Rendelkezik-enevelésielőképzettséggel 

• Rendelkezik-
ea29/2003.Eszcsmrendeletszerinticsaládinapköziműködtetővégezettséggel 

• Tanúsítványszáma 
Aképzésrejelentkezőatanfolyamszervezőáltalrendszeresítettjelentkezésilaponnyilatkozikar
ról,hogyazottmegjelöltszemélyesadatainakatanfolyamszervezőésaminiszteráltalaképzéssze
rvezése,lebonyolítása,avizsgáztatás,valamintavizsgávalkapcsolatosdokumentumokmegőrz
ésecéljábóltörténőkezeléséhezhozzájárul(20/2017.(IX.18.)EMMIrendelet5.§.) 
Jelentkezésilapformanyomtatványahonlapon:https://macske.hu/jelentkezesi-lap/ 
Azadatkezelésidőtartama:aképzéslezárultátkövetőötévig. 
Azadatkezelésmódja:papíralapúilletveelektronikus. 

5. Hírlevéls
zolgáltat
ás 

 

Azadatkezeléscélja:Kapcsolatfelvételéshírlevélküldés(hozzájárulásesetén).Hírekről,esemén
yekről,újszolgáltatásoktólértesítés. 
(https://macske.hu/newsletter/) 
Mindenegyeshírlevélbenmegkelladniazakadálymentesleiratkozáslehetőségét,melynemleh
etidőigényesebbvagybonyolultabb,mintafeliratkozás(tipikusahivatkozásvagye-
mailküldés,debármilyenmegoldáselfogadhatólehet,amelyteljesítiafentifeltételtésnemokoz
szükségtelentöbbletterhetazérintettnek). 
Azadatkezelésjogalapja:Azérintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakkezeléséhez(GDP
R6.cikk(1)bekezdésa)pont). 
Kezeltszemélyesadatokköre: 
- azérintette-mailcíme 
Hozzájárulásazadatkezeléshez:AFelhasználókaregisztrációsoránkifejezettenhozzájárulnaka
hhoz,hogyszemélyesadataitazAdatkezelőajelentájékoztatóbanírtmódonkezelje.Afelhasznál
óönkéntesadatszolgáltatássoránazalábbiadatokatadhatjameg(önkéntesalapon,aszolgáltatá
shasználatáhozazonbanelengedhetetlen): 
teljesnév, 
Azadatkezelésidőtartama:hírlevélrőltörténőleiratkozásig 
Azadatkezelésmódja:elektronikusan 

6. Onlineés
telefono
stanácsa
dás 

Azadatkezeléscélja:tájékoztatásnyújtásaazérintettekszámáraaszolgáltatásainkról,kapcsolat
tartás,szakmaitanácsadás,szakértőitanácsadás,információnyújtás. 
Azadatkezelésjogalapja:Azérintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakkezeléséhez(GDP
R6.cikk(1)bekezdésa)pont). 
Adatkezelésselérintettekköre:Ahonlapontanácsadásrajelentkezőszemélyek(https://macske
.hu/articles/online-tanacsadas-a-nemzeti-civil-alap-tamogatasaval-egyenlo-eselyu-
hozzaferes-minosegi-szolgaltatas-cimu-palyazat-kereteben/). 
Hozzájárulásazadatkezeléshez:AFelhasználóka honlapon kifejezett jelölőnégyzet 
megadásávalhozzájárulnakahhoz,hogyszemélyesadataikatazAdatkezelőajelentájékoztatób
anírtmódonkezelje. 
Kezeltszemélyesadatokköre:Afelhasználóönkéntesadatszolgáltatássoránazalábbiadatokata
dhatjameg(önkéntesalapon,aszolgáltatáshasználatáhozazonbanelengedhetetlen): 

https://macske.hu/jelentkezesi-lap/
https://macske.hu/newsletter/
https://macske.hu/articles/online-tanacsadas-a-nemzeti-civil-alap-tamogatasaval-egyenlo-eselyu-hozzaferes-minosegi-szolgaltatas-cimu-palyazat-kereteben/
https://macske.hu/articles/online-tanacsadas-a-nemzeti-civil-alap-tamogatasaval-egyenlo-eselyu-hozzaferes-minosegi-szolgaltatas-cimu-palyazat-kereteben/
https://macske.hu/articles/online-tanacsadas-a-nemzeti-civil-alap-tamogatasaval-egyenlo-eselyu-hozzaferes-minosegi-szolgaltatas-cimu-palyazat-kereteben/


46 
 

- afelhasználóneve 
- e-mailcíme– 
- telefonszám,egyébügyféláltalönkéntesenmegadottinformációk 

Azadatkezelésidőtartama:Aszemélyesadatokataszolgáltatásigénybevételénekmegszűnését
őlszámított5évelteltéveltörölnikell,figyelembevéve,hogyazadatokfelhasználása,ajogszabály
okáltalelőírtadatmegőrzésikötelezettségteljesítéséhezszükségesidővelmeghosszabbodik. 
Aszolgáltatásnyújtásatényénekauditsorántörténőigazolásáhozszükségesadatokathozzájáru
lásvisszavonásaesetébenisőrizzükötévigaGDPR6.cikk(1)bekezdésc)ésf)pontjaalapján. 
HaafentihatáridőkleteltekorakárazAdatkezelő,akárazügyfél,akármásáltalmegindítottolyanj
ogieljáráslennefolyamatban,amineksoránazAdatkezelőigényeielőterjesztése,érvényesítése
vagyvédelmeérdekébenazadatokkezeléséretovábbraisszükségvan,úgyazadatoktörléséreez
eneljárásjogerőslezárásakorkerülsor. 
Azadatkezelésmódja:elektronikus 

7. Adatfeld
olgozók
megjelöl
ése 

Szervezetünkazalábbiadatfeldolgozókatvesziigénybe,ésbiztosítjukhonlapunkonazadatfeldo
lgozókkörénekváltozásávalkapcsolatostájékoztatást: 
Az IT szolgáltatás végző neve: Vig Balázs, 3300 Eger, Deméndi út 15. 
A tárhelyszolgáltatás neve:  
Data Center Solutions Kft. 
Cégjegyzékszám: 10 09 035877 
székhely: 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. 
Telefon: +36 21 2000 244 
Email: info@dchosting.hu  

8. Adatszol
gáltatás(
adattová
bbítás) 

Adattovábbításnemtörténik 

9. Szervezé
siésbizto
nságiinté
zkedései
nkazügyf
éladataiv
édelméb
en 

 

Szervezésiésbiztonságiintézkedéseinkazügyféladataivédelmében: 
AzEgyesületazérintettszemélyesadataitmegfelelőtechnikaiésegyébintézkedésekkelvédi,val
amintbiztosítjaazadatokbiztonságát,rendelkezésreállását,továbbáóvjaazokatajogosulatlan
hozzáféréstől,megváltoztatástól,sérülésektől,illetvenyilvánosságrahozataltólésbármilyeneg
yébjogosulatlanfelhasználástól.AtechnikaiintézkedésekkeretébenazEgyesület(Adatkezelő)j
elszóvédelmetésvírusirtószoftverekethasznál. 
AzadatbiztonságkövetelményeinekmegtartásaérdekébenazAdatkezelőazInfotv.rendelkezé
seialapjánfokozottanügyelazadatbiztonságkövetelményénekmegtartására,ennekkeretében
megtetteamegfelelőintézkedéseketajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyi
lvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,véletlenmegsemmisüléséssérülés,továbbáaz
alkalmazotttechnikamegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlennéválásellen.Ezzelkapcsolatba
nazAdatkezelőkijelenti,hogymindenmunkatársa,akiafentmegjelöltszemélyeséskülönlegesa
datokhozhozzáfér,kötelesazadattitokmegőrzésére. 

10. Azügyfél
adatkeze
lésselkap
csolatosj
ogai 

Aszemélyesadatjogosultjátmegilletőjogok: 
Azokatatermészetesszemélyeket,akinekaszemélyesadataitazAdatkezelőkezeli,azAdatkezel
őadatkezelésétilletőenakövetkezőjogosultságokilletik: 
tájékoztatáshozvalójog. 
helyesbítéshezvalójog; 
elfeledtetéshezvalójog; 
adatkezeléskorlátozásáhozvalójog; 
adathordozhatósághozvalójog; 
tiltakozáshozvalójog. 
Azadatoktörlésétabbanazesetbenkérheti,haÖnszerintazadatkezelésjogellenes,azadatkezel
ésremárnincsszükségazokbólacélokból,amelyekérdekébenazadatkezelésfolyt,vagyhaazada
tokatuniósvagytagállamijogikötelezettségalapjántörölnikell. 
Tévesadatrögzítésvagyadataibanbeállóváltozáseseténtermészetesenkérhetiakezeltadatokh
elyesbítését. 
Azadatokkezeléseellenatiltakozhatisaszolgáltatásnyújtásátkövetően,ebbenazesetbenazada
taittöröljük,kivéve,habizonyítanitudjuk,hogyazadatkezeléstolyankényszerítőerejűjogosoko
kindokolják,amelyekelsőbbségetélveznekazügyfélérdekeivel,jogaivalszemben,vagyamelyek
jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak. 

tel:+36212000244
mailto:info@dchosting.hu
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11. Azügyfélj
ogorvosl
atilehető
ségei 

Jogorvoslatilehetőségek: 
TájékoztatástkérhetaEgyesületetól,mintAdatkezelőtőlarról,hogymelyszemélyesadataitmily
encélból,milyenmódonkezeljük,valamintmásolatotkérhetazonszemélyesadatokról,amelyek
etkezelünk.Rendelkezésiéshozzáférésijogait–éppenadatainakvédelmeérdekében–
csakelőzetesazonosítástkövetőentudjukbiztosítani.Ezértkérjük,hogyazadatkezelésselösszef
üggőkéréseit,nyilatkozatait,panaszaitírásbanjelentsebe,illetve, ha ez valamilyen oknál 
fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítette-
maiéstelefonszámonjelezzeazAdatkezelőfelé. 
Amennyibenaszemélyesadatjogosultjaaszemélyesadataikezelésevonatkozásábanazttapasz
talja,hogyazAdatkezelőmegsértiazadatvédelmijogszabályokbanmeghatározottakat,úgyjoga
ivédelmeérdekébenjogorvoslatikérelemmelfordulhataterületilegilletékesbírósághoz,vagya
NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághoz. 
ANemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelérhetőségei: 
Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C. 
Telefon:+36(1)391-1400 
Fax:+36(1)391-1410 
Elektronikuselérhetőség:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal:http://naih-hu 

 


