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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatvédelem kiemelten fontos a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 
számára. Az oldalt látogatók és az online tagfelvételi felületet felhasználók személyes 
adatainak feldolgozásakor célhoz kötötten és átláthatóan járunk el az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény, és a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 
szabályait figyelembe véve. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a honlapra látogatókat a www.mgyosz.hu weboldal alatt 
lévő online tagfelvételi felület, valamint hírlevél feliratkozó platformon megadott, az 
Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, és a személyes adatok kezelése körében 
követett gyakorlatról. 

I. Definíciók 

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII törvény 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 

cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának számítógépén hozhat létre a 
honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és 
a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének 
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beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon 
követése, valamint a honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése 
és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása. 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;  

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak; 

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók 
számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár 
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott 
oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására 
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal 
összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó 
következtetéseket lehessen levonni. 

  II. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás 
nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve 
amennyiben harmadik személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy annak tényét, 
valamint körülményeit külön feltünteti jelen Szabályzatban. Az Érintett személyes 
adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett 
számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint 
korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan 
elérhetővé és megismerhetővé (pdf formátumban letölthetővé) teszi a Honlapon. Az 
Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban 
foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során 
mindenkor jelen szabályzatnak, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el. 
- célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban 
feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az 
Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor – az alábbi megengedett 
eltérési lehetőséget ide nem értve – az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen 
tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes 
áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra 
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vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely 
jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként 
alkalmaz. A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő 
kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés 
eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben 
nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a 
személyes adatok gyűjtését. Minden további esetben az Adatkezelő további, eltérő jogalap 
szerint, a megfelelő további tájékoztatás megadása mellett kezeli a személyes adatokat. 
- adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú 
biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. 
Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez 
valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a 
Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az 
Érintettől. 

- pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú 
biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak 
legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. 
Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíteni kötelesek az adatváltozás 
bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével. 

- korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában 
biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján 
kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás 
visszavonásáig kezeli. 

III. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 

Adatkezelő: 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (székhelye:1054 Budapest,Széchenyi 
rakpart 3., adószám: 18092558-2-41, nyilvántartási szám: 01-02-0008288, 
bejegyezte:Fővárosi Törvényszék 0100/Pk.60853/1998 számon, az adatkezelő 
képviselője: Dr. Futó Péter elnök, továbbiakban: Adatkezelő) kezeli azokat a személyes 
adatokat, amelyeket Ön megad nekünk a https://www.mgyosz.hu/ weboldal online 
tagfelvétel felületén, valamint a hírlevél feliratkozó űrlapján, és a Szövetség felel a 
személyes adatai kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.  

Kapcsolat: 

telefon: +36-1-474-2041 
Fax: +36-1-474-2065 
e-mail: mgyosz@mgyosz.hu  

IV. Mi az adatkezelés jogalapja? 

https://www.mgyosz.hu/
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A weboldalon megvalósuló adatkezelés (hírlevélre feliratkozás, honlap látogatóinak 
adatai) a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint (az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez) az érintett 
hozzájárulásán alapul és a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül rá sor. A 
hozzájárulást a felhasználó a tagfelvételi űrlap kitöltésével és/vagy a hírlevél feliratkozás 
során a személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. Az érintett jogosult arra, hogy 
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés 
során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 

A tag által megadott személyes adatok kezelésének jogalapját az Adatkezelő, mint 
szövetség és a tagok közötti jogviszony (szerződés) teljesítése jelenti [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont]. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a tagsági jogviszonyhoz 
igazodik, annak megszűnését követő 5 évig áll fenn. Amennyiben a felvételi űrlap 
kitöltését és előterjesztését követően az Adatkezelő döntéshozatali eljárása alapján a 
tagsági jogviszony mégsem jön létre, úgy a megadott személyes adatok kezelésének 
jogalapját a tagsági jogviszony (szerződés) létesítésének az Érintett kérésére történő 
lépései jelentik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. 

A sikeres pályázatot rendszerint szerződéskötés követi, melynek során az adatkezelés 
jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).  

A szerződéssel kapcsolatos elszámolásoknál (pl. számlázáshoz szükséges adatok 
kezelése) a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap biztosítja az 
adatkezelés jogszerűségét (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges- számviteli törvény.). 

A Tag által megadott természetes személy munkavállaló, mint kapcsolattartó személyes 
adatainak kezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (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). Az érdekmérlegelési teszt a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1.sz. Melléklete. 

V. A www.mgyosz.hu honlap működtetése során kezelt adatok és az 

adatkezeléssel kapcsolatos információk: 

5.1. A tagsági jogviszony keletkezéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, 

tagfelvétel: 

Az adatkezelő által üzemeltetett www.mgyosz.hu weboldalon a tagfelvétel Belépési 

nyilatkozata alatt a következő személyes adatok kezelése történik (a gazdasági társaság 

teljes jogú képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, E-mail címe) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a kapcsolattartó személyes 

adatainak kezelése esetén az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. 
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Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év. 

5.2. A www.mgyosz.hu honlap látogatóinak adatai 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, 

működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a 

látogatói adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) 

bekezdése. 

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó 

operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap. 

Adattovábbítás: 

A portál program kódja az adatkezelőtől független, külső szerverekről érkező és külső 

szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei 

közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy 

e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó 

böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, 

böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott 

oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 

szervere szolgálja ki. 

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail címe: gdpr@tarhely.eu; tel:06-1-789-2789) 

részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további 

adatfeldolgozókat vehet igénybe. 

A tárhelyszolgáltató megfelel a PCI DSS adatbiztonsági szabványnak, az itt regisztrált 

oldalak SSL tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

5.3.Hírlevél  

Az oldalra látogató, és egyben a hírlevél űrlapot kitöltő felhasználó az ott megadott 

elérhetőségeire hírleveleket fog kapni a feliratkozástól számítva, hozzájárulásának 

visszavonásáig annak érdekében, hogy naprakész információkat kaphasson a Szövetség 

tevékenységéről. Kizárólag az önkéntes alapon, személyesen megadott adatok kerülnek 

felhasználásra a Szövetség által. Amennyiben az Érintett feliratkozik a hírlevélre a 

Feliratkozom felirat megnyomásával, úgy a megadott elérhetőségeken az Adatkezelő 

marketing, tájékoztatási célból híreit, információit tartalmazó hírleveleket küldhet az 

mailto:gdpr@tarhely.eu
tel:06-1-789-2789
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Érintettnek. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre 

kattintva.  

Hírlevél küldésére kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulását követően van lehetőség. 

Az előzetes hozzájárulásnak egyértelműnek és tevőlegesnek kell lennie.  

Adatkezelés célja 

Az Érintett által a feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a hírlevél 

küldéséhez használhatja. 

Kezelt személyes adatok 

A feliratkozás során megadott név, e-mail cím. 

Adatkezelés jogalapja 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintettnek a hozzájárulása az 

adatkezelés jogalapja.  

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei 

Az Érintett által átadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói 

jogosultak megismerni, akik a hírlevél kiküldésére vonatkozóan hatáskörrel 

rendelkeznek. 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig). 

5.4. Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és 

résztvevőinek adatai, képfelvétel készítése a rendezvényen: 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés célja, a rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció, a 

résztvevők azonosítása, illetve a részvevőkkel való kapcsolattartás. 

A kezelt adatok köre: a regisztráció során megadott személyes adatok, így különösen név, 

cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, számlázási adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a résztvevőknek a regisztráció során 

megadott egyértelmű hozzájárulása alapján végzi az adatkezelő az adatkezelést. 

Az adatkezelés ideje: 

A regisztráció során megadott részletes tájékoztatóban meghatározott ideig. 

Kapcsolattartásra is felhasznált adatok esetében legfeljebb a rendezvényt követő öt évig. 
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Adattovábbítás: nincs 

Az Adatkezelő a jelentkezési űrlapon az Érintett külön hozzájárulását kéri arra 

vonatkozóan, hogy az adott rendezvényen az Érintettről fényképfelvétel készülhessen, 

illetve ezen fényképfelvételek a Szövetség honlapján, FB és LinkedIn oldalán 

megjelenhessenek. Az Érintettet az Adatkezelő jelen szabályzat rendelkezésre 

bocsátásával előzetesen tájékoztatja, melyet követően az Érintett a digitális úton kitöltött 

jelentkezési ív tekintetében az erre szolgáló külön ’’checkbox’’ bepipálásával, a papír 

alapon kitöltött jelenléti ív esetében pedig a megfelelő négyzet bepipálásával járul hozzá 

ezen adatkezeléshez. 

A kezelt személyes adat: képfelvétel. 

Az adatkezelés jogalapját az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 

határozottan kinyilvánított hozzájárulása jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. 

A képfelvételek elkészítése tekintetében, ha az Adatkezelővel kötött külön szerződés 

alapján harmadik személy jár el, úgy e jogviszonyban adatfeldolgozóként jár el a 

fényképfelvételek rögzítése, illetve azok Adatkezelő irányába történő rendelkezésre 

bocsátása érdekében.  

 

5.5.  E-mailben történő kommunikáció 

Az Adatkezelő elsősorban elektronikus úton tartja a tagjaival, vezető tisztségviselőivel a 

kapcsolatot. Ennek keretében a tag közvetlenül e-mail üzenetet küldhet az Adatkezelőnek 

a mgyosz@mgyosz.hu email címre. 

Adatkezelés célja 

Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az 

Érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az 

Érintettel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos 

ügyintézéshez használhatja. 

Kezelt személyes adatok 

Név, e-mail cím. 

Adatkezelés jogalapja 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 

megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei 
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Az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói 

jogosultak megismerni, akik az Ügyfél által küldött üzenethez, vagy az az alapján 

szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan hatáskörrel rendelkeznek. 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre az Adatkezelő és 

az Érintett között, a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására jutott személyes 

adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelheti, legfeljebb az elévülési idő 

(teljesítést követő 5 év) lejártáig. 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, 

vagy megállapodás az Adatkezelő és az Érintett között, akkor az üzenete(ke)t a 

kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő törli. 

5.6. Jelenléti ívek vezetése: Az Adatkezelő által szervezett rendezvények, oktatások és 

workshopok, valamint támogatott projektek (együttesen: Programok) résztvevőinek 

rögzítése és igazolása érdekében az Adatkezelő jelenléti ívet vezet valamennyi Program 

tekintetében. E jelenléti ívek célja, hogy beazonosítható módon adminisztrálva legyenek 

az adott Program látogatói, a látogatók száma és kiléte utóbb igazolható legyen. E cél 

érdekében az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: Név, lakcím, születési 

hely és idő. A fenti adatkezelési célok jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke jelenti [GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont], hiszen az Adatkezelőnek – különösen Európai Uniós 

költségvetésből, illetve közpénzből finanszírozott Programok tekintetében – szerződéses 

kötelezettsége igazolni a Program lebonyolítását, melyek tényét jelenléti ívvel teljesít. A 

jelenléti íven kizárólag annyi és olyan személyes adatot gyűjt az Adatkezelő, amely az 

Érintettek kilétének azonosításához feltétlenül szükséges és az adatkezelés céljával 

arányos, további személyes adatok gyűjtésére e körben nem kerül sor. Az Adatkezelő 

jogos érdeke tehát valamely, szerződésen alapuló igazolási kötelezettségének 

teljesítéséhez kapcsolódik, az adatgyűjtés és adatkezelés folyamatában a céllal 

összhangban álló, indokolható személyes adatokon túl az Érintettek információs 

önrendelkezési jogát nem kívánja érinteni. Az Adatkezelés időtartama az igazolási 

kötelezettség fennállásának időtartamáig terjed.  

5.7. Cookiek: 

Az Érintett bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. A cookie-k nem 

használhatók programok elindítására vagy arra, hogy vírusokat telepítsenek az Érintett 

számítógépére.  

A Honlap statisztikai célú sütiket használ.  

Ezek a sütik segítenek abban, hogy megtudjuk, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a 

Honlappal. A statisztikai sütikhez szükséges a látogató hozzájárulása.  

Harmadik személy által elhelyezett sütik  
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A Honlap által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google 

Analytics szolgáltatása. A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos 

tudnivalókról itt tájékozódhat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-

user-id és https://www.google.com/analytics/terms/us.html  

Sütik beállításai böngészőkben 

 A böngésző úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Érintett beleegyezésével hozhatók létre 

vagy utasíthatók el általánosan. A sütik nélkül azonban a weboldal egyes tartományai 

korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. A sütik alkalmazását az Érintett 

beállíthatja a böngészőkben az alábbiak szerint:  

•Micsosoft Edge:(https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-

t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-

2a946a29ae09)  

• Firefox: (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-

torlese-szamito)  

•GoogleChrome: 

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=h u/)  

• Safari: (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac) 

5.8. Facebookon keresztül megvalósuló adatkezelés: 

Az Adatkezelő a facebook.com weboldalon belül közösségi oldalt üzemeltet, amelyen saját 

tevékenységét, programjait népszerűsíti (https://www.facebook.com/MGYOSZ). A 

facebook.com weboldalon regisztrált személyek jogosultak önkéntesen akként dönteni, 

hogy megosztják, kedvelik az Adatkezelő e közösségi oldalát, melynek esetében az 

Adatkezelőnek lehetősége van hozzáférni e személyek facebook.com weboldalon 

regisztrált személyes adataihoz. Az adatkezelés az Érintett önkéntes és határozott, jelen 

Szabályzat alapján tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán, tevőleges magatartásán 

(megosztás, kedvelés) alapszik. A facebook.com weboldal saját rendszere lehetőséget 

biztosít arra, hogy az Érintett saját döntése szerint bármikor leiratkozzon azon listáról, 

amely alapján az Adatkezelő hozzáférhet jelen bekezdés szerinti adataihoz. 

5.9. Tagokkal vagy tagnak nem minősülő személyekkel kötött szerződések, 

kapcsolattartás:  

Az Adatkezelő tevékenységét érintően időszakosan lehetőség nyílik bármely személy (tag 

vagy tagnak nem minősülő személy) számára, hogy önkéntes alapon szerződjön az 

Adatkezelővel bizonyos tevékenységek megszervezésében történő közreműködésre 

vonatkozóan. A szerződéskötés során bizonyos személyes adatokat az Érintett az 

Adatkezelő rendelkezésére bocsát a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás biztosítása, illetve 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
file:///C:/Users/kg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KXHJ84BP/Micsosoft
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
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a szerződés teljesítése érdekében. E körben kezelt személyes adatok: Név, születési név, 

lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, TB-szám, adószám, személyi 

igazolvány száma. E fenti személyes adatok kezelésének jogalapja a megbízási szerződés 

teljesítése jelenti [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén – amennyiben jogszabály eltérő őrzési időtartamot nem rögzít – az 

adatkezelés megszűnik. 

5.10. Jogérvényesítés 

Az Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Érintett 

személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban. 

Az Adatkezelő a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további 

szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az 

Érintett személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Adatkezelő a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata 

előírásai szerint kezeli. 

6. Meddig tároljuk és kivel osztjuk meg az adatokat? 

a) Az adatokat az előző pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az adatkezelő 
által megbízott ügyintézőkön, a Szövetség alkalmazottain kívül az adatfeldolgozókkal 
közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, 
bíróság) a jogszabályoknak megfelelően adatot közlünk. 

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
továbbítani. 

c) A személyes adatok kezelése a nyertes pályázati anyagokban és a kapcsolódó 
dokumentációban a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzésével a számviteli 
szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart.  

d.) Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre az Adatkezelő 
és az Érintett között, a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására jutott személyes 
adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelheti, legfeljebb az elévülési idő 
(teljesítést követő 5 év) lejártáig. 

e.)Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes adatok 
kezelése mind természetes személyek, mind jogi személyek esetében a pályázati 
kiírásban szereplő elbírálási határidő naptári évének végéig történik. 

Ezt követően természetes személyek esetében törlésre kerül a támogatási kérelemben a 
pályázó neve, címe és aláírása, valamint a költségtervben a pályázó neve, címe és 
adószáma. Megsemmisítésre kerül ezenkívül a pályázati adatlap és a nyilatkozat, a csatolt 
dokumentumok, továbbá a pályázókkal folytatott teljes e-mail levelezés. 
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7. Hol és hogyan tároljuk az adatokat? 

A személyes adatokat az Adatkezelő, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő 
eljárások szerinti védelmi rendszerrel tárolja. Az oldal látogatóitól, valamint az online tag 
felvételi felületet használóktól kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") 
területén tároljuk, az EGT-n kívüli országban nem dolgozzuk fel. A személyes adatok 
bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Ezen belül a hírlevél 
igénylése után az adatokat a szövetség saját szerverén, tárhelyén tároljuk.   

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését 
megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő 
törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. 

8. Ki fér hozzá az adatokhoz? 

Az Adatkezelő munkavállalóin, tisztségviselőin kívül és az Adatfeldolgozók részére 
történik adattovábbítás kizárólag a cél megvalósítása céljából. 

Adatfeldolgozók: 

A Controll Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom tér 5., cg.szám: 01-09-361995, 
adószám: 10727122-1-41), www.mgyosz.hu honlap fejlesztője és fenntartója, mint 
adatfeldolgozó vesz részt az adatok feldolgozásában.  

Emailek fogadása és küldése:Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Írország) 

Könyvelés:Revidata Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A ép. fszt. 1F.), Tel: +36-
1 / 790-75-10,Fax: +36-1 / 790-75-11. 

Könyvvizsgálat: A-GENI Kft. (1085 Budapest, Üllői út 16/B. 2.em. 11.),E-mail:iroda@a-
geni.hu, telefon=+36-1-788-2250, fax:+36 1 788 22 51. 

Bérszámfejtés: Pannonjob Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.), Tel: +36 22 533 
333, +36 22 554 170, Fax: +36 22 554 191,E-mail: info@pannonjob.hu. 

Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a 
jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket. 

9. Az Érintett jogainak gyakorlása, panaszkezelés 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra. 
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10.1. Az Érintett hozzáférési joga  

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. Cikkében 
megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl. az adatkezelés céljai; személyes adatok 
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai; az ügyfél joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz 
címzett panasz benyújtásának joga) az alábbi elérhetőségen:  

• Wimmer István főtitkár 
• Tel: +36-1-474-2041 
• Fax: +36-1-474-2065 
• e-mail: mgyosz@mgyosz.hu 
• postai úton: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. 

Az adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy 
hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem tesz 
eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

10.2. A helyesbítéshez való jog  

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen 
adatok kijavítását az Adatkezelőnél kezdeményezheti a mgyosz@mgyosz.hu e-mail 
címen.  

 

 

10.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

mailto:mgyosz@mgyosz.hu
mailto:mgyosz@mgyosz.hu
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Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

 a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;  

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;  

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre,  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz e-mailen a mgyosz@mgyosz.hu e-mail címre 
elküldött kérelemmel lehetséges. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (Info tv.) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak (GDPR). 

 

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

mailto:mgyosz@mgyosz.hu
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Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:  

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

10.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, 
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

11. Panaszkezelés 

Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt 
elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 
belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei 
bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) 
hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. 

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (Postacím: 
1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 (30) 683-5969,+36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400, 
Fax:+36 (1) 391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Web: http://www.naih.hu/ 

A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” 
alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során 
az Adatkezelőt, illetve az érintett adatfeldolgozót terheli annak bizonyítása, hogy eljárása 
során nem sértette meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.   

12. Vegyes rendelkezések 

13.1.Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes 
képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges. 
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13.2.Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor 
módosítsa. 

13.3. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.  

13.4. Az Adatkezelési Tájékoztató 1.sz. Melléklete: Érdekmérlegelési teszt a nem 
természetes személy Szerződő fél által megadott természetes személy munkavállaló, mint 
kapcsolattartó személyes adatainak kezeléséről. 

13.5. A Szabályzat 2022. december 07. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a 
Honlapon. A Szabályzat utolsó módosításának dátumát az utolsó sorban szereplő dátum 
jelzi. 

Budapest, 2022. december 07. 


