ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ
Magyar Szetter és Pointer Klub

Általános rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Szetter és Pointer Klub
Egyesület, mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint az egyesület
adatvédelmi és -kezelési politikáját, mely alapján a klubtagjai, nevezői személyes adatait kezeli, és
amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az egyesület különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.
Adatkezelő a Magyar Szetter és Pointer Klub Egyesület (a továbbiakban: „Magyar Szetter és Pointer
Klub”) tagok felvételét, kiállítási, munka-sport rendezvények, szemináriumok, és tanfolyamok
szervezését, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi
előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése,
továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A
jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban hivatkozottak esetében Adatkezelőnek minősül az
Magyar Szetter és Pointer Klub (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 84/6; nyilvántartja a Győri
Törvényszék, nyilvszáma: 08-02-0062987; adószáma: 18949371-1-08 képviseli: Turzó János).
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen
Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók
lehetnek: Magyar Szetter és Pointer Klub Elnökségének tagjai, Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete, FCI, törvényben meghatározott hatóságok. A Google Analitycs létrehoz alapvető forgalom
mérés / követő cookie-t, de felhasználó adatokat nem tárol benne.??? hosting szolgáltató??,
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy
Partner – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Kezelt adatok köre

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel: tagjaink, nevezőink személyes
adatai, melyek:
Egyesületi tagság felvételére irányuló kérelem, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – vezetéknév, utónév,
e-mail cím, lakcím, telefonszám
Kiállításokra, munka-sport rendezvényekre való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás —
vezetéknév, utónév, cím, e-mail cím, mobil telefonszám, kutya adatai: név, fajta, neme, chip száma,
törzskönyvi száma, születési dátum, szülők nevei, tenyésztő neve, munka-champion bizonyítvány
másolata.

Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév,
utónév, cím, e-mail cím, mobil telefonszám, számlázási adatok;

Szakmai előadáson való részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás — vezetéknév,
utónév, e-mail cím, cím, mobil telefonszám, számlázási adatok;

Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak, kiállítási, munka-sport szakmai rendezvények,
versenyek, tanfolyamok szervezése, tagjaival való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó
ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az
alábbiakat foglalja magában:
Egyesületi tagság felvételi kérelem – a leendő taggal való kapcsolattartás, a tagok tájékoztatása;
Kiállítás, munka-sport egyéb rendezvényekre, tanfolyamokra, szakmai előadásokra való jelentkezés,
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a a fenti eseményekre jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a
résztvevők tájékoztatása;
Az Adatkezelésre a tagok, nevezők, résztvevők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor. A fenti rendezvényekre való jelentkezéssel, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás
igénybevételével, a regisztrációval, nevezésekkel, az Adatkezelő honlapjának használatával a tagok,
nevezők, részvevők személyes adatainak önkéntes közlésével kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a fenti Személyes adatait kezeljük és tároljuk
A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő
Adattovábbítás a Partner külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek
vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag
jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Partner előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés elvei és módja
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint
a hatályos jogszabályok és jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően
kezeli.
Csak és kizárólag az elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett
hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, postai vagy elektronikus
levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll
az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az
Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Partnert tájékoztatja,
és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő
minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére.

Az adatkezelés időtartama
Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi
törléséig tart.
Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére
korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:
-

Egyesületi tagság felvételére irányuló kérelem, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – a tagság
megszűnésének időpontjától számított 12 hónap

-

Kiállításokra, munkarendezvényekre, előadásokra, workshopokra való jelentkezés, vásárlás,
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyam befejeződésének időpontjától számított 12 hónap;

Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott

időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az
adatainak törlését. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc)
naptári napon belül törli az adatot.
A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból
fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások
adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli
előírások miatt nem törölhetőek.

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
vagy sérülés ellen.

Az érintett jogai
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérheti személyes adatainak helyesbítését,
korlátozását, törlését vagy zárolását. Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó
kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha
-

a kezelése jogellenes;
az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adattovábbítás lehetősége

Az Érintett minden nemű kiállítási és munka-sport rendezvény nevezésének elküldésével, mely a
központi Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOSZ) és a Federation
Cinologyque Internationale (FCI) égiszei alatt kerülnek megrendezésre elfogadja, tudomásul veszi, és
hozzájárul, hogy a fent nevezett adatai katalógusban megjelennek és biztonyos esetekben a fenti
szervezetek számára elküldésre kerülhetnek.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbítás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási
nyilvántartást vezet.

A jogérvényesítési jog és a felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel forduljon hozzánk a
setterpointerklub@gmail. com e-mail címen, vagy a 9200 Mosonmagyaróvár, Tervu. 84/9 postacímen.
A Partner az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Partner jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Partnert tájékoztatja a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
Záró rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.
Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el
a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A fenti Adatkezelési tájékoztató és szabályzat
Kelt, Budapest 2018. május 25.

