Daróci Vadásztársaság
4933 Beregsurány, Árpád u. 17.
Szám: ………../2018
Adatkezelési Szabályzat
Az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, mint általános adatvédelmi rendelet előírásai alapján az
egyesületünkkel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak nyilvántartásba vételét az alábbiakban
szabályozom:
Az Egyesület adatkezelőként tiszteletben tartja, mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatokat
adnak át, és elkötelezett ezek védelmében. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

I.

Az adatkezelő adatai:
Név: Daróci Vadásztársaság
Székhely:4933 Beregsurány, Árpád u. 17.
Telephely: nincs
WEBLAP: www.darocivt.hu
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-......../2018.
Képviselő: Herka István Elnök
Kapcsolattartó: Herka István
Telefon: +36-20-922-7709
E-mail: darocivt@darocivt.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő, a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére. Adatvédelmi kérelmek intézése: adatvédelmi kérelmek a fenti címeken, postai úton vagy
elektronikusan terjeszthetők elő. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül kérelmező címére
meg kell küldeni.
Adatfeldolgozás: Az adatokat VT képviselője rögzíti a rendszerében.
Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás

II.

Az adatkezelés célja: A tagok nyilvántartása és abérvadásztatási szerződés alapján vezetendőnyilvántartásban
történő adatrögzítés az egyesület jogi kötelezettségének teljesítése kapcsán.

III.

Az adatkezelés jogalapja:
a./ A törvény alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges :
jogalap : GDPR 6. cikk (1) bek. c./ pont .
b./ Kapcsolattartás a tagokkal: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. f./ pont.

IV.

A kezelt adatok köre:

•

Egyesületi tagok esetében:
o név, születési név
o anyja lánykori neve
o születési hely és idő
o személyazonosító igazolványszám
o lakcím és értesítési cím

o
o

•

telefonszám és e-mail cím
vadászjegyszáma

Vendég és bérvadászok esetében:
o név, születési név
o anyja lánykori neve
o születési hely és idő
o személyazonosító igazolványszám
o lakcím és értesítési cím
o telefonszám és e-mail cím
o vadászjegyszáma

V.

Az adatkezelés időtartama: Tagsági jogviszony időtartama alatt, illetve a tagsági jogviszony megszűnésétől
számított 2 évig kezeli az adatait. Bérvadász személyi adatait a szerződés megkötését követően 5 évig kezeli.

VI.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: Az egyesület képviselője, illetve a képviseletet ellátó jogi személy
választott tisztviselői, valamint a mindenkori könyvelő a feladatuk ellátásához szükséges mértékig.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat
harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

VII.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
A személyes adataikhoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintettek jogai:
a) tájékoztatáshoz való jog (a kezelt adatok köréről),
b) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik –e adatkezelés),
c) helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása),
d) törléshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló jog adatkezelés esetén),
e) az adatkezelés korlátozásához való jog,
f) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása ,
g) személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása,
h) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, vagy
i) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

VIII.

A 2016/679 sz. eu rendelet (44) cikk előírása szerint:
„ Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van
szükség.” A bérvadászati szerződés a Ptk. előírásai szerint szerződéskötésnek minősül.

IX.

Honlapra vonatkozó tájékoztatás:
A honlap felkeresése során az alábbi – a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas – adatokat gyűjti
automatikusan:
– a honlapot meglátogató számítógép IP címe,
– telepített böngészőjének típusa,
– a honlap igénybevételének kezdési és fejezési időpontja,
– a letöltött fő- és aloldalak száma,
– az egyes aloldalakra vonatkozó információk,
– a Felhasználó országára vonatkozó információk,
– Google-ra vonatkozó információk, ha a Felhasználó a Google-ból érkezett.
A Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a weboldal üzemeltetője anonimizálva
felhasználja a honlap menedzseléséhez, üzemeltetéséhez, további fejlesztéséhez, belső statisztikák készítéséhez
vagy megoszthatja harmadik féllel annak érdekében, hogy a felhasználók számára lényeges tartalmat és
hirdetéseket biztosíthasson.

X.

Jogorvoslati rendelkezések:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerinti – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

XI.

Fogalmi meghatározások:
1. Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2. Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi.
3. Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
4. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes
adat.
5. Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujjvagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.
6. Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a technikai feladatot az adatokon végzik.
7. Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
8. Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
9. Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
10. Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
11. Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
12. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált
eszközökkel hajtják végre:az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az
adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
13. Adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés
14. Kezelt adatok megnevezése: A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes
személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag természetes
személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
15. 12 év alatti gyermekek semmilyen körülmények között nem jogosultak maguk hozzájárulást adni személyes
adataik információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. 16 év fölötti
gyermekek önállóan jogosultak ilyen hozzájárulást adni. Az előbbiek szerinti korhatár alatti gyermekek esetén
szülői hozzájárulás szükséges.

16. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.
Beregsurány, 2018...
s.k.
Herka István elnök

