ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Vörösmarty Társaság (továbbiakban: Társaság, adatkezelő), mint adatkezelő a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) által előírt
tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Vörösmarty Társaság
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 14.
a Székesfehérvári Törvényszék által 07-02-0000103 szám alatt nyilvántartva
képviselő: Bobory Zoltán Gábor elnök
telefon: 06 22/320-369
e-mail: vorosmartytarsasag@gmail.hu
boboryz@gmail.com
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.
Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei:
Az adatfeldolgozók lehetséges köre:
A Társaság tagjainak és a társaság javára egyéb vagyoni hozzájárulást teljesítők neve, lakcíme és
bankszámlaszáma vonatkozásában a társaság számviteli, könyvviteli feladatainak elvégzésével
esetlegesen megbízott vállalkozás.
A Társaság által szervezett programok, vagy egyéb szolgáltatások esetén a szolgáltatást igénylő tagok
neve, lakcíme, a szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges egyéb adat vonatkozásában a
Társasággal szerződéses viszonyban álló, az adott szolgáltatást ténylegesen nyújtó vagy közvetítő
vállalkozás.
Az adatkezelés célja:
A Társaság tagjainak nyilvántartása, megkülönböztethetősége, a tagsági jogok gyakorlásának és
kötelezettségek teljesítésének előmozdítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, tájékoztatás a Társaság
által nyújtott szolgáltatásokról, és rendezvényekről, továbbá a Társaság nyilvántartási, beszámolási és
egyéb számviteli kötelezettségeinek teljesítése.
A Társaság által szervezett nyilvános rendezvényeken résztvevő személyekről készített képfelvételek
esetén a Társaság tagjai számára az önkéntes részvételt biztosítja. Az adatkezelés célja a Társaság
tevékenységének bemutatása, propagálása, a Társaság jóhírnevének növelése.
A rendezvényeken részt vevő személyekről a helyszíni tájékoztatást követően tömegfelvétel készülhet,
amelyet a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozhat. A portréképek készítéséhez és a nyilvánosságra
hozatalához az érintett hozzájárulása szükséges. A képfelvételek 1 évig a Társaság honlapján elérhetők,
utána archiválásukra kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik a Rendelet 6 cikk a) pontja alapján, valamint a
Társaság, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Rendelet 6 cikk c)
pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63 §-ára, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 19-20.§§-aira, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)(2) bekezdéseire.
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Az adatkezelés köre:
A tagok neve, lakcíme, levelezési címe, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe. A vagyoni
hozzájárulást teljesítők esetén a vagyoni hozzájárulást teljesítő neve, lakcíme, bankszámlaszáma.
Az adatkezelés időtartama:
A tag levelezési címe, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe esetén az adatkezelés időtartama: a
tagsági jogviszony megszűnésétől számított 30 nap.
Törlési kérelem esetén a kezelt adatok a törlési kérelem beérkezésétől követő 8 napon belül törlésre
kerülnek a Társaság adatbázisából. A tag nevének és lakcímének törlésére irányuló kérelem egyidejűleg
a Társasából történő kilépési szándéknyilatkozatnak is minősül, tekintettel arra, miszerint ezen adatok
kezelése a Társaság törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.
A vagyoni hozzájárulással kapcsolatban a Társaságot terhelő nyilvántartási, bizonylatmegőrzési
kötelezettség teljesítése okán a vagyoni hozzájárulást teljesítő neve, lakcíme, bankszámlaszáma
adatkezelésének időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása:
Az érintett önkéntes adatszolgáltatása. A bankszámlaszám forrása a vagyoni hozzájárulás átutalás útján
történő megfizetése esetén a vagyoni hozzájárulást teljesítő pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet.
Automatizált döntéshozatalra, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet történő
adattovábbításra vonatkozó információk:
Társaságunk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz, harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.
Adatvédelmi nyilatkozat:
A Vörösmarty Társaság elkötelezett a tagjai és a Társasággal kapcsolatba kerülő egyéb érintettek
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását.
Társaságunk a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat
harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet
sor. Társaságunk az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Társaságunk minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a
személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok
megváltoztatásának, megsemmisítésének felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének
védelmében, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő
tényekről és információkról az adatkezelést megelőzően az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon. A jelen
tájékoztató célja, hogy Társaságunk az érintettek előzetes tájékozódáshoz való jogát biztosítsa.
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Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő
információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.
Amennyiben Társaságunk kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő
információkhoz hozzáférni:
- a kezelt személyes adatok forrása,
- az adatkezelés célja és jogalapja,
- a kezelt személyes adatok köre,
- a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a
harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
- a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai,
- az érintettet az Infotv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának
ismertetése,
- profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
- az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek
bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.
Társaságunk a kezelt személyes adatai másolatát kérelemre az Ön rendelkezésére bocsátja.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő a személyes adatai kezelését korlátozza.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl
egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy
törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak
szerint végezhet.
A fenti jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az érintett személyes adatai kezelését az alábbi
esetekben is korlátozza:
- ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, a fennálló kétség tisztázásának
időtartamára,
- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése
sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának
időtartamára,
- ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által
vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így
különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen
vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
- ha az adatok törlésének lenne helye, de nemzetközi adattovábbítás miatt az Infotv. 12. § (2)
bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése
szükséges, az Infotv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő tájékoztatni köteles az érintettet a feloldást
megelőzően.
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes
adatait. Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tesz eleget törlési kérelmének.
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Egyéb esetekben az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha
- nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
- az érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő
adatkezelés ellen tiltakozik,
- az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
- a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
- a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor
Társaságunk a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése,
illetve
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést),
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok
kezelésére a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
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 szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul
és az adatkezelés automatizált módon történik.
Társaságunknál a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, így kérheti, hogy az Ön által
megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés módjai:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Székesfehérvár, 2019. július 25.

