GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
6750 ALGYŐ, BÚVÁR U. 5.
Adószám: 18469927-1-06
______________________________________________________________________
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET (a továbbiakban: Adatkezelő) az adatvédelem
szabályozását (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.
1. A szabályzat célja:
1.1. A szabályzat célja, hogy az Adatkezelő működése során szabályozza az adatkezelés rendjét,
biztosítsa az adatvédelem jogi elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, módosítást, törlést, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalt.
1.2. A mindenkor hatályos szabályzat érintettek számára való folyamatos hozzáférhetőségét az
Adatkezelő úgy biztosítja, hogy a honlapján való közzétételen túl a székhelyén egy erre a célra
szolgáló kijelölt helyen is elhelyezi.
2. A szabályzat hatálya:
2.1. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél keletkező, oda beérkező, és az onnan
továbbított valamennyi adatra.
2.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban álló (tagsági,
megbízotti, munkavállalói, stb…) természetes személyekre.
3. Értelmező rendelkezések:
1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
3a. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
3b.biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai
adat;
3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működéstszabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező
más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
8.
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
9a. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik
adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre
az adatfeldolgozóval;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
10a. bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a
közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a
bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való
közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás
lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy
szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet
folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen
tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok
levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt:
bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;
10b. nemzetbiztonsági célú adatkezelés: a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének
jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvény hatálya alá tartozó adatkezelése;
10c. honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló törvény, és a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi
fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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11a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi
szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján
valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;
11b. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt
szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre
vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
14.
15. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából
történő megjelölése útján;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
23.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
25.
26. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását,
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
27. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az
érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez,
egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához,
viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére,
elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
28. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
29. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve
tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat
mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy
azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;
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4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
4.1. Cégnév: GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
Székhely: 6750 Algyő, Búvár u. 5.
Adószám: 18469927-1-06
Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 06-02-0002841
Törvényes képviselő: Horváth József elnök
Telefon:………………
E-mail: gyeviart@gmail.com
honlap: www.gyeviart.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.
4.2. Az Adatkezelő az egyesülettel a tagsági vagy megbízási jogviszonyban álló természetes
személyek, illetve az egyesülettel együttműködő, elsősorban más civil szervezetek, vagy jogi
személyek képviselőinek (a továbbiakban: ügyfélkapcsolatban álló) személyes adatait kezeli, ezért az
adatkezelést a Hatóságnak (NAIH) nem kell bejelenteni és az Info tv. 65. § (3) bekezdése alapján az
adatkezelésről a Hatóság nem vezet nyilvántartást.
5. Az adatkezelés elvei:
5.1. Az adatkezelő a tagsági jogviszonyban illetve a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
érintettek személyes adatait kizárólag az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettsége teljesítése
céljából, míg az ügyfélkapcsolatban álló érintettek személyes adatait szerződéses kötelezettsége
teljesítése céljából kezeli, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok körében, időtartamban.
5.2. Az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről az érintetteket előzetesen, írásban tájékoztatni
kell, továbbá kérni kell a célhoz kötött módon való adatkezeléshez történő hozzájárulásukat.
5.3. A jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség teljesítését követően a személyes adatot törölni kell
kivéve, ha az adatkezelőre vonatkozó egyéb jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges a személyes adatok további
kezelése, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
6. A kezelt személyes adatok köre:
6.1. A jogszabályi és a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez is az érintett természetes személy
egyértelmű beazonosítása szükséges az alábbi személyes adatok alapján: viselt név, születési név,
születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jele, tajszáma, arcképmás, aláírás,
állampolgárság, személyi igazolvány, vagy útlevél száma, lakcímigazolvány száma, lakó és/vagy
tartózkodási helyének irányítószáma, településneve, utca neve, házszám, telefonszám, e-mail cím.
6.2. Jogi személyeknél a természetes személy képviselő vagy kapcsolattartó neve, aláírása,
telefonszáma, e-mail címe.
6.3. Adatkezelő automatizált adatkezelést, beleértve a profilalkotást is, nem végez.
7. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:
7.1. Adatkezelés célja: az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jogszabályi illetve szerződéses
kötelezettségei teljesítése céljából kezeli.
7.2. Adatkezelés jogalapja: a jogi kötelezettség teljesítése, az érintettek kifejezett hozzájáruló
nyilatkozata, illetve az érintettek, az adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdeke.
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7.3. Adatkezelés időtartama:a nem selejtezhető iratok kivételével a mindenkor hatályos jogszabályi
előírások szerinti iratőrzési idő, elévülési idő végéig, aszerint, hogy Adatkezelő a jogi kötelezettségeit
teljesíteni tudja.
8. Az adatkezelés biztonsága:
8.1. Személyes adatok kezelése papír alapon és számítástechnikai eszközökkel is történik. Ezért a
személyes adatok fizikai és informatikai szempontú védelmét is biztosítani kell a jogosulatlan
megismeréstől, a véletlen, vagy szándékos módosítástól, törléstől.
8.2. Személyes adatokat egyrészt az Adatkezelő azon tagjai ismerhetik meg, és csak abban a körben,
amelyben arra a feladatuk teljesítése érdekében szükség van. Másrészt az Adatkezelő a kötelezettségei
teljesítése érdekében Szolgáltató adatfeldolgozót (informatikai rendszer üzemeltetője, könyvelő,
ügyvéd) vesz igénybe, akik szintén kötelesek az adatvédelmi szabályok betartására, de Adatkezelő az
igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8.3. A papír alapon tárolt személyes adatokat illetéktelenek hozzáférésétől, és a fizikai
megsemmisüléstől is védve, elzárva kell tárolni. A számítógépeken kezelt személyes adatokat
lementve, külső adathordozón kell tárolni.
8.4. A számítógépek adatállományának védelmét biztonsági mentés biztosítja.
8.5. Adatkezelővel folyamatos szerződésben álló adatfeldolgozók:
8.5.1. Informatikus:
Név: Zsigovics Péter
Székhely: 6750 Algyő, Bácska u. 3.
Adószám: 69415438-1-26
8.5.2. Könyvelő:
Név: Flott-An Kft.
Székhely: 6750 Algyő, Tüskevár u. 21.
Adószám: 104726525-2-06
9. Jogorvoslati lehetőségek:
9.1. A természetes személy az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR) alapján érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban: Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, adatkezelés módjáról, az esetleges adattovábbításokról
(tájékoztatáshoz való jog). Kérheti az adatai helyesbítését, illetve a jogszabályi kivételektől eltekintve
azok törlését (hozzáférési jog, helyesbítési jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog,
adathordozhatósághoz való jog). Az Adatkezelő a tájékoztatást 30 napon belül köteles írásban
megadni.
9.2. Amennyiben az érintett az adatkezeléssel szemben panasszal kíván élni, azt megteheti egyrészt
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) nyújthatja be a következő
elérhetőségek valamelyikén: székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím:1530
Budapest,
Pf.:
5.;telefonszám:
+36
(1)
391-1400;központi
elektronikus
levélcím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.Továbbá a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.
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10. Záró rendelkezések:
10.1. Jelen szabályzat az elnökség határozatával lép hatályba.
10.2.
.2. A szabályzat hatályba lépésével minden korábbi, adatvédelemhez kapcsolódó szabályzat hatályát
veszti.
10.3.
.3. Jelen szabályzat figyelembe vette mind az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács
2016/679 Rendelete (GDPR) 2018. 05
05. 25. napjától hatályba lépő előírásait.
10.4.. Jelen szabályzat módosítására akkor van szükség, ha a jogszabályi előírások megváltoznak vagy
a Társaság működésében olyan lényegi változások állnak be, amelyek a szabályzat módosítását
indokolttá teszik. Ez esetben
setben a változásokat, azok bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell jelen
szabályzaton átvezetni.
Kelt: Algyő, 2019. ………………………
…………………………
egyesület elnöke
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