
 

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Egyesület adatkezelési 
szabályzata 

 

Elnöki rendelkezés hatályos: 2018. január 1-től 

Az adatkezelő neve: Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Egyesület, továbbiakban: MIKSZ 

Az adatkezelő címe: 2824 Várgesztes, Vadászdomb u. 26. 

Elérhetőség: info@miksz.org  

Honlap: www.miksz.org 

A MIKSZ tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával végzi. A 
személyes adatokat diszkréten kezeli, az adatokat a www.miksz.org weblapján csak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben és vonatkozó jogszabályban foglaltak betartásával szerepelteti.   



A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a MIKSZ által vezetett nyilvántartások 
működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az 
információs önrendelkezései jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalát. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani 
kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljához szükséges, akkor 
naprakészségét. Az adatkezelés során az arra alkalmas technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.  

A Szabályzat tárgyi hatálya a MIKSZ keretein belül folytatott valamennyi személyes adatokat 
tartalmazó adatkezelésre kiterjed, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, adatfeldolgozás 
teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint manuális módon történik. 
 
Amennyiben bármely természetes személy a MIKSZ működésével összefüggésben MIKSZ 
tagként, tagfelvételi kérelemét, az azon szereplő személyes adatának módosítását, vagy ilyen 
kérelem nélkül bármely személyes adatát eljuttatja az MIKSZ-hez, ezzel hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy adatait a MIKSZ adminisztrációs célból belső használatra korlátlan ideig, illetve a 
természetes személy általi visszavonásig nyilvántartsa, kezelje.  

A MIKSZ a jelen szabályzatban megjelölt az adatkezelés céljaként írtaktól eltérő célra 
személyes adatokat nem kezel, csakis a felhasználó előzetes tájékoztatása és előzetes 
hozzájárulása esetén.   

A MIKSZ különleges adatot nem kezel. 

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 

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 abból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

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; 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának 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; 



Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

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-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

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; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely 
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt 
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 



b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Más esetekre vonatkozóan a 
hatályos jogszabály ad felvilágosítást. 

Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés az érintett önkéntes, tájékozott, és határozott 
hozzájárulása alapján történik.  

A kezelt adatok köre:  

MIKSZ tagok esetében: a MIKSZ tagjainak neve, családi neve, utóneve, születési helye és ideje, 
lakcíme, anyja neve, email címe, mobiltelefonszáma, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, 
tisztséget betöltő tag esetében szakmai önéletrajza, bemutatkozása.  

A MIKSZ által szervezett szakmai programokon részt vevők esetében a résztvevők családi neve, 
utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve, mobiltelefonszáma, e-mail címe, 
személyi igazolvány száma, bankszámlaszáma. 

MIKSZ által alapított díjak, pályázatok esetében a pályázó nevét, családi nevét, születési helyét 
és idejét, anyja nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, adóazonosító jelét, 
bankszámlaszámát, pályázati dokumentációját.  

MIKSZ rendezvényeken készült fényképek. 

MIKSZ működtetéséhez szükséges szerződések körében: név, lakcím, anyja neve, születési 
helye, utóneve, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelés időtartama határozatlan időtartamú, a MIKSZ 
működésének végéig kezeli. 

Az adatkezelés célja: 

• MIKSZ tagok nyilvántartása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint 
• MIKSZ tagokkal történő kapcsolattartás, szakmai programokról szóló tájékoztatás 

küldése 
• Számlázás 
• MIKSZ rendezvényein való részvétel biztosítása 
• MIKSZ által alapított díjak, pályázatok elbírálása 
• MIKSZ rendezvényeken készült fényképek esetén tagság tájékoztatása 
• MIKSZ működtetéséhez szükséges szerződések megkötése 

Jogosultságok: 

Hozzáférés 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 rendeletben felsorolt 
információkhoz hozzáférést kapjon.  

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. az érintett kérheti 
személyes adatainak módosítását, megjelölve a helyes adatokat. A módosítást a weboldalon 
található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni. Az adatkezelő az 



érintett által kezdeményezett módosítást elvégzi és ennek eredményéről e-mail-ben értesíti 
az érintettet. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje 
meghatározott feltételek esetén. A törléshez való jog fennálló tagság esetén nem 
kérvényezhető.  

Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte 
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést meghatározott feltételek teljesülése esetén.  

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja.  

Adatbiztonság, egyebek: 

A MIKSZ minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok 

biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek 

kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.    

A MIKSZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, 
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen 
állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő 
illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási 
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból 
származnak. 

A weblap, a rendezvényekre, tájékoztatókra történő jelentkezés módosítás hatálybalépését 
követő használatával a weblap használó, a rendezvényre, tájékoztatóra jelentkező elfogadja a 
módosított adatkezelési szabályzatot. 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.  

Várgesztes, 2018. május 01. 

Nyeste Zsolt 

elnök 

 

A fenti szabályzatot a MIKSZ közgyűlése 2018. május 22-én 13/2018. számú közgyűlési 

határozatával elfogadta. 
 



 

 


