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1.1.1.1. Általános tájékoztatásÁltalános tájékoztatásÁltalános tájékoztatásÁltalános tájékoztatás 

 
1.1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott 

figyelmet fordítunk az Egyesületünkhöz eljuttatott személyes és különleges adatok 
védelmére. 
 

1.2. Egyesületünk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Egyesületünk a személyes adatokat 
bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely 
az adatok biztonságát garantálja. Egyesületünk adatkezelési alapelvei összhangban 
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 
alábbiakkal: 

 
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról (a továbbiakban: Info tv.), 
o 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.) 
o 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
o AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
(a továbbiakban: GDPR) 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
o 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
o 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 
1.3. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a 

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. 
 

1.4. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
 

1.5. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, 
a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 
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2.2.2.2. Adatkezelés típusaAdatkezelés típusaAdatkezelés típusaAdatkezelés típusa 
 

2.1. Jelentkezés 

Honlapunkon lehetősége van Egyesületünk tagjának történő jelentkezésre. A jelentkezés 
során alábbi adatokat kérjük el és kezeljük: 

a) név 
b) születési év 
c) lakóhely (kizárólag a település neve; az irányítószám megadása nem kötelező) 
d) e-mail cím (16 éven aluliak esetén a szülő email címe) 

 
A fenti adatokon túl, a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében, a Jelentkező 
választása szerint lehetősége van telefonszám megadására is. 
 

2.2. Szerződéskötés 

Egyesületünk szolgáltatásokat nyújthat (így különösen programszervezési 
tevékenységet végez) nem tag személyek (a továbbiakban: Résztvevők) részére. A 
potenciális Résztvevőktől a szerződési szándékuk  rögzítése és a szerződés előkészítése 
érdekében (programon való részvétel, jelentkezés, regisztrációs űrlap stb.) az alábbi 
adatokat kérjük el és kezeljük: 

a) név 
b) anyja neve 
c) születési idő 
d) lakcím 
e) telefonszám 
f) e-mail cím 
g) számlázási cím 
h) bankszámlaszám 
i) személyes fizikai paraméterek (ruházati megrendelés esetén) 
j) ételintolerancia (személyhez nem köthető, kizárólag statisztikai jellegű adatok, 

étkeztetés megrendelése esetén) 
 

2.3. Marketing hírlevél 
 
Egyesületünk marketing célú megkeresést is tartalmazó hírleveleket küld. 
 
Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére 
történik. A hírlevélre feliratkozni az Egyesületünk által szervezett rendezvényeken, illetve 
egyesületünk honlapján vagy internetes közösségi oldalán lehetséges. A marketing 
hírlevelekkel kapcsolatban Egyesületünk a következő személyes adatokat kezeli: 

a) név 
b) becenév 
c) e-mail cím 

 
A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak a hello@mcssz.hu e-
mail címre küldött üzenetben, az Egyesületünk székhelyére küldött levélben, vagy a 
minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is. 
 

2.4. Cookie-k (Sütik) 

Egyesületünk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő 
használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció 
optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első 
látogatásakor kifejezett előzetes hozzájárulást kér Egyesületünk. 
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A cookie-k (sütik) olyan, a böngésző által ideiglenesen a böngészésre használt eszközön 
tárolt adatok, amelyek Egyesületünk honlapjának használata során kerül(het)nek az 
eszközre. Ez magában foglalja a felhasználó IP címét, a böngészője típusát, az eszköze 
operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, a felhasználó által 
meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A 
cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az egyéni 
felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-
k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják a felhasználó eszközét és nem tartalmaznak 
semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után 
automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül a 
felhasználó eszközén attól függően, hogy a böngészőjében a felhasználó milyen 
beállítást alkalmaz. 
 
Egyesületünk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a 
honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner 
cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott 
partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing 
kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más 
hasonló programokat használja: 
 

• Google Analytics szolgáltatása 
 
A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát a 
felhasználó korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben 
előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. A böngésző beállításai 
megváltoztatásával lehetősége van a felhasználó által meglátogatott weboldalakon 
engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja 
tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve 
súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket. 
 
 

2.5. Kép- hang- és videófelvételek 
 
Egyesületünk székhelyén, ill. telephelyein, fióktelepein, valamint bármely más az 
Egyesületünk által szervezett – helyszíntől független – eseményeken és egyéb 
rendezvényeken kép-, és videófelvételek készülhetnek, amelyeket Egyesületünk tagjai, 
munkavállalói, illetve az Egyesületünk közvetlen tulajdonában álló vállalkozások 
(Scoutmaster Kft., Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.; a továbbiakban: Partner 
Szervezetek) munkavállalói készítenek. 
 
Az adatkezelés célja Egyesületünk saját marketing és reklám tevékenységének 
elősegítése. A készült kép-, hang- és videófelvételek különösen Egyesületünk saját 
weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon 
(Facebook, Instagram stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban 
és szórólapokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra és a nyilvánosság felé történő 
közvetítésre. 
 
Ehhez a felvételen szereplő személy az adott eseményen való részvétellel kifejezetten 
hozzájárulását adja. Amennyiben nem kíván szerepelni az adott felvételen, kérjük, 
szíveskedjék azt egyértelműen jelezni. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt 
haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen 
nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett 
közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni. 
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2.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: 

Tájékoztatjuk, hogy Egyesületünk által az új munkavállalók jelentkezése esetén kezelt 
személyes adatok köre az alábbi: 

a) név 
b) születési név 
c) lakóhely (település) 
d) e-mail cím 
e) telefonszám (mobil, vezetékes) 
f) tanulmányokra vonatkozó adatok 
g) korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok 
h) idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok 
i) megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk 
j) egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például 

referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, 
bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben megadott 
információk, fényképfelvétel. 

 
A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban 
vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy a munkaviszony létrehozása 
érdekében el tudjunk járni. 
 
Egyesületünk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. 
önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés 
hiányában ne adjon meg ilyen adatokat! 
 
Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát 
megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben 
azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy 
hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa. 
 
Egyesületünk a jelen pont szerinti adatkezelésről az álláshirdetés során tájékoztatja a 
jelentkezőket. 
 
Az adatok gyűjtésére bármely, az Egyesületünk által igénybe vett online álláshirdetési 
felületen keresztül, valamint munkaerő-közvetítő cégek közreműködésével kerül sor. 
 
Az adatok gyűjtésére a Partner Szervezetek részéről történő adattovábbítás útján is sor 
kerülhet. Személyes adatainak Egyesületünk részére történő továbbításához az érintett 
a Partner Szervezetekkel történő adatközlés során hozzájárulását adja. 
 
Az érintett az Egyesületünk által meghirdetett állásra történő jelentkezéskor 
hozzájárulását adja személyes adatainak a Partner Szervezetek részére történő 
továbbításához. Az álláspályázat során kiválasztásra került személyek alkalmazására 
akár kizárólagosan, akár több munkáltató által létesített munkaviszony keretében a 
Partner Szervezeteknél is sor kerülhet. 
 

2.7. Partneri kapcsolattartói adatok 

Egyesületünk nyilvántartja az üzleti partnerek kapcsolattartóinak alábbi személyes 
adatait: 
 

a) név 
b) e-mail cím 
c) telefonszám 
d) munkakör. 

A fentiekben meghatározott személyes adatok a nem természetes személy szerződő 
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partnerünk munkavállalójáé, így a személyes adatokat a szerződéses partnerünk 
továbbítja Egyesületünk felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Egyesületünk 
a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle 
és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. A GDPR 6. cikk 
(1) (f) pontjára történő hivatkozásra tekintettel Egyesületünk külön dokumentálja, hogy 
a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a 
munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a 
munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás. 
 
A szerződés megkötésével a partner hozzájárul, hogy a szerződés teljesítésével 
összefüggésben és kizárólag ebből a célból Egyesületünk az adatait kezelje. A 
szerződéses partnerek adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel. 
 
 

3.3.3.3. AdattovábbításAdattovábbításAdattovábbításAdattovábbítás 
 

3.1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél 
részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, 
kivéve azon álláshirdetésre jelentkező személyeket, akikkel a munkaviszonyra 
vonatkozóan megállapodás jött létre. A leendő munkavállalók adatait továbbítjuk: 
 
3.1.1. a bérszámfejtő részére, aki jelenleg az G.A. SALES AND TAX Kft. (Székhely: 1047 

Budapest, Fóti út 56.; Cégjegyzékszám: 01-09-961384, Adószám: 23349351-2-
41, továbbá a . 

3.1.2. Partner Szervezeteink részére. 
 

3.2. Az álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak a Partner Szervezetek részére 
történő továbbítására a 2.6. pontban foglaltak szerint kerül sor. 
 

3.3. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a 
személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes 
adatok kezelése kapcsán. 
 

3.4. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk 
és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges 
adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. 
 
 

4.4.4.4. Az adatkezelés céljaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés célja 
 

4.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor. 
 

4.2. Az adatkezelés célja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában: 
4.2.1. Jelentkezés: az egyesületi taggá válás elősegítése, kapcsolattartás a 

jelentkezővel 
4.2.2. Szerződéskötés: a szolgáltatás nyújtása, szerződés teljesítése 
4.2.3. Marketing hírlevél: Egyesületünk népszerűsítése, az általunk végzett 

tevékenység bemutatása és az egyesületi taggá válás ösztönzése, továbbá 
Egyesültünk szolgáltatásainak reklámozása, az ügyfeleinkkel, partnereinkkel, 
illetve a Résztvevőkkel történő kapcsolat fenntartása és bővítése 

4.2.4. Cookie-k (Sütik): céljuk az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak 
felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése, statisztikakészítés 
és az informatikai rendszer technikai fejlesztése. 

4.2.5. Kép- és videófelvételek: az adatok kezelésére marketing és reklám céljából kerül 
sor. 

4.2.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: az adatok kezelésére kizárólag 
abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a 
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betöltendő pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét 
megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján 
alkalmas, Egyesületünk, vagy a 2.6. pontban foglaltak szerint a Partner 
Szervezetek a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsenek. Jelentkezésével a 
jelentkező külön nyilatkozattal hozzájárulhat továbbá, hogy az általa megadott 
elérhetőségek valamelyikén felkeressük állásajánlattal, vagy álláskereséssel 
kapcsolatos rendezvényekkel, előadásokkal. 

4.2.7. Partneri kapcsolattartói adatok: Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás 
megkönnyítése és a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése 
céljából. 

 
 

5.5.5.5. Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja 
 

5.1. A személyes adatok kezelésére elsősorban az alábbi jogalapokonkerül sor, mint például 
az Egyesületünkkel létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), 
az Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont), a Egyesületünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, 
nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így 
rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok 
átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. 
 

5.2. Az adatkezelés jogalapja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában 
5.2.1. Jelentkezés: szerződés előkészítése 
5.2.2. Szerződéskötés: szerződés létrehozása, teljesítése 
5.2.3. Marketing hírlevél: hozzájárulás 
5.2.4. Cookie-k (Sütik): hozzájárulás 
5.2.5. Kép- és videófelvételek: hozzájárulás 
5.2.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: hozzájárulás, szerződés 

létrehozatala 
5.2.7. Partneri kapcsolattartói adatok: jogos érdek 
 
 

6.6.6.6. Adatok biztonságaAdatok biztonságaAdatok biztonságaAdatok biztonsága 
 

6.1. A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Egyesületünk olyan technikai, 
valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz 
történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos 
és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. 
 

6.2. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél 
részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb 
adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek 
ne férjenek hozzá. 
 
 

7.7.7.7. Az adatkezelésre jogosultak köreAz adatkezelésre jogosultak köreAz adatkezelésre jogosultak köreAz adatkezelésre jogosultak köre 
 

7.1. Egyesületünk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve Egyesületünkkel 
szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga 
jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére. 
 

7.2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában az alábbi személyek jogosultak 
hozzáférésre az elnökségen és a szövetségi igazgatón túl: 
7.2.1. Jelentkezés: irodavezető, csapatmentor-hálózat tagjai 
7.2.2. Szerződéskötés: adott rendezvény szervezéséért felelős vezető 
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7.2.3. Marketing hírlevél: kommunikációs igazgató 
7.2.4. Cookie-k (Sütik): informatikai vezető 
7.2.5. Kép- és videófelvételek: kommunikációs igazgató és az általa kijelölt 

munkatársak 
7.2.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: hr vezető, irodavezető 
7.2.7. Partneri kapcsolattartói adatok: értékesítési munkatársak 
 

7.3. Egyesületünk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a 
jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint 
titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által 
történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért 
Egyesületünk nem vállal felelősséget. 
 
 

8.8.8.8. Az adatkezelés időtartamaAz adatkezelés időtartamaAz adatkezelés időtartamaAz adatkezelés időtartama 
 

8.1. Az adatkezelés az adatok Egyesületünk részére történő továbbításával kezdődik. 
 

8.2. Az adatokat Egyesületünk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett 
nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év elteltével), kivéve a számviteli bizonylatok 
esetében, mivel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (azaz nyolc) évig meg kell 
őrizni ezeket az adatokat. 
 

8.3. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában: 
8.3.1. Jelentkezés: a jelentkezéstől számított 1 év 
8.3.2. Szerződéskötés: jogszabályi előírás alapján a számlázási adatok őrzésével 

egyidejűleg, illetve a szerződéssel érintett eseményre vonatkozó előírás 
(támogatási szerződés) szerinti időpontig, amely főszabály szerint a 
projektzárást követő 5 év. 

8.3.3. Marketing hírlevél: A személyes adatokat Egyesületünk az érintett hozzájáruló 
nyilatkozatának visszavonásáig kezeli. 

8.3.4. Cookie-k (Sütik): a látogatás végétől számított 30 nap. 
8.3.5. Kép- és videófelvételek: A személyes adatokat Egyesületünk mindaddig kezeli, 

amíg azok az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak. 
Hozzájárulása visszavonását, illetve a kezelt adatok törlését az érintett bármikor 
kezdeményezheti. 

8.3.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: Azon álláshirdetésre jelentkezők 
adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – 
ellenkező kérés hiányában – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az 
esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot 
létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek, 
mely tényről e-mailben értesítjük azzal, hogy kifejezett kérése és hozzájárulása 
esetén adatait további 3 évig megőrizzük. Amennyiben az érintett a fenti 
felhívásra 8 napon belül nem tesz nyilatkozatot, vagy a további adatkezelés 
lehetőségét visszautasítja, úgy személyes adatait haladéktalanul töröljük. 

8.3.7. Partneri kapcsolattartói adatok: a kapcsolattartói minőség megszűnésétől 
számított 30 nappal később 

8.4. Egyesületünk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre 
vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben Egyesületünk mindenkor haladéktalanul eleget 
tesz. 

8.5. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére 
Egyesületünk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az 
adatvedelem@cserkesz.hu email-címen kérhető. 
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8.6. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok 

megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre 
Egyesületünk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről 
külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan 
megadott e-mail címre küldünk. 
 
 

9.9.9.9. JogérvényesítésJogérvényesítésJogérvényesítésJogérvényesítés 
 

9.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatósághoz fordulhat. 
 

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, 
illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. 
 

9.3. Az érintett bírósághoz fordulhat: 
- a felvilágosítás megtagadása, 
- a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása, 
- jogainak megsértése esetén, továbbá 
- ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy 

ha Egyesületünk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt 
elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül. 

 
9.4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi 

Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
 

10.10.10.10. IncidenskezelésIncidenskezelésIncidenskezelésIncidenskezelés 
 

10.1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, 
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. 
 

10.2. Amint Egyesületünk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan 
késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál. 
 

10.3. Kérjük, hogy a Egyesületünk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás 
esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak 
Egyesületünkhöz. 
 
 

Magyar CserkészszövetségMagyar CserkészszövetségMagyar CserkészszövetségMagyar Cserkészszövetség 


