
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
PREAMBULUM 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztassa a HÍD Kultúrák, Korosztályok 

Közösségek, Között Egyesület (a továbbiakban: Híd Egyesület) honlapjára látogatót az 

Egyesület működésével összefüggő adatkezelésekről az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezéseinek, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-ei 

2016/679, 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 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 

rendelkezéseinek megfelelően.  

A Híd Egyesület – ahogy a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően is – tiszteletben 

tartja ügyfeleinek, partnereinek, munkatársainak, tagjainak és az Egyesülettel más jellegű 

kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait, garantálja azok jogszabályoknak 

megfelelően történő rögzítését, tárolását, kezelését, esetleges továbbítását. Mivel a 

természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, a 

Híd Egyesület kiemelt védelmet biztosít azok védelmét illetően. 

A Híd Egyesület honlapja megtekinthető személyes adatok megadása nélkül is bárki 

számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi 

elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva. 

Amennyiben Ön értesülni kíván a szervezetünk rendezvényeiről, feliratkozhat civil 

hírlevelünkre, vagy együttműködhet velünk. Amennyiben együttműködés, illetve 

kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a szervezetünk részére, úgy az 

adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A GDPR rendelettel összhangban Adatvédelmi Szabályzatunk a következő fogalmakat 
alkalmazza. 

1.   „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; 

2.   „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; 
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3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az 
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a 
személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7.   „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; 

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

9.   „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; 

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, 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 felhatalmazást kaptak; 

11.   „az 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; 

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 

13.   „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
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egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett 
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

14.   „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15.   „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai 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; 

16.   „tevékenységi központ”: 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión 
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és 
eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi 
helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett 
döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell 
tevékenységi központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az 
Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem 
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli 
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 
vonatkoznak; 

17.   „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy 
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az 
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában; 

18.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

19.   „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

20.   „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes 
adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő 
továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ; 

21.   „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv; 

22.   „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 
területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 



4 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti 
a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

23.   „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 
kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint 
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

24.   „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy 
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 
kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira 
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

25.   „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás; 

26.   „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatokat az Egyesület 

kezeli. 

Tekintettel arra, hogy a GDPR rendelet értelmében a faji vagy etnikai származásra, 

politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti 

tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását 

célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 

(gyűjtő néven: különleges adatok) kezelése tilos, Egyesületünk nem kezel ilyen adatokat, 

kivéve, amennyiben a GDPR-ban nevesített kivételes esetek valamelyikére kerül sor. 

Ilyen kivételes esetben: az érintett a különleges adat kezeléséhez, tárolásához és esetleges 

továbbításához kifejezetten hozzájárul, és maga az adatkezelés feltétlenül szükséges az 

Egyesület és az érintett közös céljából. Ide értendő különösen az Egyesülettel 

kapcsolatban álló, az Egyesület programjaiban részt vevő magánszemélyek azon 

különleges adatainak kezelése, melyek megalapozzák egy adott programban történő 

részvételüket (pl. megváltozott munkaképességű ügyfél munkaerőpiaci szolgáltatásban 

részesítése feltételezi, hogy az érintett ügyfél bizonyos egészségügyi adataihoz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU#ntr19-L_2016119HU.01000101-E0019
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Egyesületünk hozzájut, azokat kezeli, szükség esetén az érintett hozzájárulásával 

továbbítja azokat megbízója felé). 

Az adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Egyesület a jelen 

Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból adatot kezel. Az Egyesület a 

megadott személyes és különleges (például: egészségügyi) adatokat kizárólag a szervezet 

fennállásáig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra az érintett 

kifejezett hozzájárulása nélkül.  

A megadott személyes és különleges adatokhoz kizárólag az Egyesület vezetőségi tagjai 

(elnök, alelnök, titkár), valamint az adatvédelemért felelős munkatárs, és azok az esetleges 

munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az 

adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az Egyesület a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan 

technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

Infotv. és az egyéb hazai és Európai Uniós (GDPR), valamint az egyéb nemzetközi 

adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Egyesület védi a kezelt személyes és különleges adatokat a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI LEHETNEK 

 

AZ EGYESÜLET SZAKMAI RENDEZVÉNYEIVEL KAPCSOLATOS ANYAGOK 

KÜLDÉSE 

Az Egyesület rendszeresen szervez szakmai és egyéb közéleti rendezvényeket a tagok és a 

vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, meghívottak számára. Az Egyesület az érintettek 

előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen szakmai 

rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az érintettek nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, cégnevét és pozícióját kezeli, nyilvántartja. 

EGYÉB KOLLABORÁCIÓS KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK 

Az Egyesület a tagok adatain kívül non-profit kapcsolatépítés céljából további személyek 

elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait 

(cégnév, pozíció) is kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az érintett 

önkéntes hozzájárulása alapján. 

AZ EGYESÜLET PROGRAMJAIBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Az Egyesület aktívan részt vesz Európai Uniós és hazai – elsősorban munkaerőpiaci 

szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó – programokban. A programokba ügyfélként 

bekapcsolódó magánszemélyek személyes adatait a programokban irányadó módon kezeli 

Egyesületünk, tiszteletben tartva a hazai és Európai Uniós jogszabályokat. Az ügyfeleink, a 
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programokban részt vevő magánszemélyek személyes adatainak és egészségügyi adatainak 

kezelését a GDPR rendeletnek megfelelően végezzük, az adatok továbbítása kizárólag a 

szolgáltatások megbízóinak történhet, a megbízóval kötött szerződéseknek alapján, 

melyekről a programba kerüléskor tájékoztatjuk az adatkezeléshez és továbbításhoz 

hozzájárult ügyfeleket.  

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

Az érintettnek joga van megismerni a beleegyezésével rögzített adatokat, az adatkezelés 

célját és terjedelmét, és joga van tájékoztatást kérni minden, az adatainak kezeléséhez 

kapcsolódó információt. A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja Egyesületünk, különösen a 

gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az érintett írásban 

vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kérheti. Az érintett 

kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát Egyesületünk felé. Egyesületünk elősegíti az érintett jogainak 

gyakorlását. 

Az érintettnek joga van indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapni az adatainak 

kezelését illetően. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatást kap az érintett adatait illetően. 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. 

A tájékoztatást díjmentesen biztosítja a Híd Egyesület a GDPR rendelettel összhangban. Ha 

az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a 

kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt 

terheli. 

Amennyiben Egyesületünknek megalapozott kétségei vannak az adatok kezelésére 

vonatkozó tájékoztatást igénylő kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 

kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti, melyek hiányában megtagadhatja az adatszolgáltatást, 
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tájékoztatást, vagy egyéb jellegű információ biztosítását a kétes kilétű kérelmet benyújtó 

számára. 

ADATKEZELŐK 

Adatkezelő: Kiss Attila (Elnök) 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: szervezet 

tagságának, partnereinek, ügyfeleinek, munkatársainak, támogatóinak nyilvántartása, 

valamint e személyekkel, szervezetekkel történő kommunikáció biztosítása a a 2013. évi V. 

törvény szerint. 

Az adatkezelő kijelenti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 

továbbít semmilyen személyes adatot. 

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK  

E Szabályzatban nem nevesített kérdésekben az Info.tv. és a GDPR rendelet rendelkezéseit 

kell irányadónak tekinteni. 

 

 

 

Miskolc, 2018. június 1.     

 

         HÍD Egyesület 


